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 اب یرفعح راک ورش
 !د رب یه جن رک د رم»

 اعا» ی داد
 نااک نوح تن ره

 یرفح هقاسکب داد

 یجو رت
 دا وت+ ورش !ویزلدهساد .تسااص

 یدوژنماع میتسن اد اما درک
 یون هکد علصاحء الطا لاح ره

 نی وتس 1. ءرک اعم اهم 2۷ هح
 نجس یتتنواج# یفرم «سراب رتاتو

 4رن و دنامدرک قعاوت هام
 ۷ سی رتآ ریمموس ز ووزا .تس

 نیرفح رابتخاود یساسا .ت
 هل رژ ورناضز یودرشءدراقک
 و یو دا وخ هحص )زر وخدیدح
 نبی رحت لوووخ حس هاب اتش
 دتچ با یرفج ۲ درک ههاوخ
 را رخ هیاسکق افتاب هکت سایزور

 دا, .هتشار نیواکسه یو .تسا

 تام 0 و دعابیم نیر لوتتم
 هعااشدرقتس ملپخ» وناب ناتب
 رب وابشب نت امناباق7 و انیسو تان
 و وربمت .ناوتیم ٩دیمیسم حریاد

 هک .دتس ر ته ساتش#
 تکاب یم مرتحم یاههداوتاخزا

 رو + .تشآو دنها وخ یالکسه ی رفعح
 دن وونآصهنحص هکبا همانشی ات نیل وا
 نی رخآ و ربظن یقشح جسپم م؛ روش
 وو مهی رقم دونه دتنسهّطحا

 هک لو هطحف نب رآ فالخ رب نآ
 یاب ار دتستقارش و هواس ناوح
 ورک دهاوخ

 نا رهت هناخاشامت یب ون یاب

 تک ش تفقضعت زادسرخالاب
 اهاشرمووا وا راح تخاد رم هسب
 و تساو هراو اد نا رهت هناخ

 و . هش نیما تاواض یتعالس

 هتشقک ءالاش نییهنچ رو هک دولع

 بمااصدرسوپ رتحم نزاک ناو رطنب
 نیما رهجسهکه وین ریصاح رت ان بم
 رانی تادتحا یا رب اد دوخ
 رو زک تققا سم تاب اما هکر اذک او
 هتفض ور یط رو میز رک صاحم الا
 .تمج رظنوزوم و م مو هدش هتشذگ
 کرسی جم رلع رتآت ردسم نامتلاس
 ۶و رشآنامتخاس یدوزب و هد

 و تی ی رب ناسا وک دور گیم
 نآ + رس و موخ ,یم هضاس رنأت
 رضع هص و زا زه هک تسا یزوط

 متاشوو اب
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 هربت تعبدب نیا , درادمف قحو
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 و دنتخادرب كرزب هفب ان حدمب

 , دش فرطرب اهیتحا ران

 «دراکتهاشكب رما رک یرآ

 . دوب هدروآ دوج و

 شاد راهظا رما رک یلن اتساد و

 ژا 6 !متسین لیم ود بلیسیس نم هک »
 یلجخ جنس همنکن درفکب هتفک نیا

 .دب امت كرد دنا وتیم اهزیچ

 ؛وبد یددائاس» هلجهدقنم



 هکنباذا نم لشمهابن آمدی 1
 ن |هدرک فشک یدپدچ نم رک
 نانیمطاتباب نبودن لو
 دن داددوج و یفب اون مه و وا

 لامک دحرسب !درتهنب 9
 زا یکی اب زورما ]ریو ۲

 « ,دن دشت
 یلن اتسا ددوهدد نونک اپ و

 كش نادرگ دا كي ناوت
 ملیفاب

 «.دودیبف
 كنر و یداد ربلیق ۳۳
 یلاع قوفام «هلک ملیفنا یرب
 مدوخ .۱ویسکیدددنموتساام

 ارنآ شارا هک یا هملک مدشن ور

 دقنم « نیسکتیه تراک رام "
 یاهرب زج »مابف را وک رچکیپا
 ارنسار -ثون اذ رثا «دیشر
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 رب وبدوتسآدنچ هک اش رقیلاک تلایا

 لیکشت ۱د[نآر سان رس كجو
 یراهشیب یاهملیف تلعب طقف و

 . تسا هدرک,

 یجراخ یاهد

 مسکشیف مئاخ اد یلکبجع
 و سیغت ملیف هژوشدد
 انس ددوم رد هعبتل دد
 اب رج هلسلسکیپ هک تشاد

 زدمو روظتمنود
 + یعب ر هن وکسیههکبلاحرد
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 ناگشیپ رته یا
 اهن وکتفگ لب اف
 انا ان ستساچ
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 درک هفاضا تسامذال اسنبارد
 ملیف داقتنادد هشیمه مناخنیا هک
 مررماپ وناتسلگن اب اهنآ دد هکیئاه
 صحت دشاب هدشنیهوت نیمز رسنآ
 .دهدیم عرضی

 حدس سس سس تحصسسصسس
 هارکع ورشار یدیدجرونام هوویلاه .

 دی دجر بخ كي نومآر یررد ین
 ینرهشو هدشزباستم دوخ ریطن یاهرهش ریاسزادوشیم هتخاساجت" د ۱

 و تسایئاغوغ هدرپ سید هن رک و تسا رهاظ تروصنب|یلاو
 ارنآ هکتیاذا فیالهلجم هدنسیوت اعقاو تساناب رج رد یلصفم ۸

 . تفکر فا زک دیمان میظع یدوطا
 -وبدونسا هک ینابلامو دن وریمراکب رهشنیآ دد هک یئاههیام رس

 نیا تالوصحم هک یتورت هدن زاد رب یمهدحتمتالایا تل ودب رهش ن
 ردماک ره اراهنیا همه : دنیابنیم یدوآ ممج

 ربا رب نیردنچ هک نهدیملیکشت یدوآ ماسرس ماق را میئآ رب .تاشب
 . دنشاب یم تکلممكب_هن ایل سه

 تمحذز وروبش یرکفتم یاهزتم لوب هبهتیآ ندن ادرک یا :
 یارب هکدن رادقلعت یروطا ربمنبا یلصانابحاصب اهزفمنیا
 نتدنچابطقفام . دوب دنهاوخ و دنتسه ؛ هدوب یک رمان هشیبه يد
 وچیب و زجنآ ورک راک وهدننک هیهت ,هقیب رنه ؛م.دادیلانشآ_اهنآ

 دن وشيم بوسحم ت
 رطعب اداشستمنص نوب زبولت هکیماکنهكنجزا دمب یاهلاسد

 ات ودادسیغشآدبدج یاههرهچ ندرک ادیپ رد ادهداچهاد د
 سبسو دبامن یربک و لج دوخیمنح طوقسزا تسناوت ابی رفل ۲
 اهملیفءژوس باغتت ارد دادتسدزااد دوخ ربث ات مههب رح نما

 یاههمان رب زا یودورب فورمم یاههمانشیامن زا و تفرراتب هج
 یاهملین و دشهدافتسا مریغویندا یاهداکهاشزا ؛نوب زب

 .دندش مرک رسنای رتشملاسود یکیاتزاب و دمآ :وچ
 یاصهمتسیس دمب لاکیو دشنادیم_دراو

 <  یاهینایک طسوتراک و هشوکزا
 # کت خادن ار ن ۱
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 یو تست

 تشذگ رد
 - ربخ رابخا قبط هتشذگ هتفهرد

 -رثه (یدراهر ویلا)یجراخیاهیرازگ

 (لرولیلناتسا)جوزوفورعم یدمک هشیپ
 یرزغم یزبیرنوخ رثارد دوخ لزتمرد
 تشذگ رد

 ردنوتک ات (لرول) قافتاب (یدراه)
 هدومن تک رشیدمکم لیف تسب ود زا زواجتم
 اصوصخماهنآ تی وبحم و ترهش و دندوب
 .تساهدوب هداعل اقراخ نالاسد رخ نایمرد

 یرطخ هکنآ نودب اهزورتپا
 یاهزفمدپ اندی دهن داهملف راژاب

 وهداتفا اب وتسد دووبل اهرگفتء
 تک ر شدن [هدومن ع ورشا ریدب دجرون ام

 یشودو دنم نیرخآ ایوکم لیف ك, ردناقناب فورم«هشیپ رثه دنچنداد
 تصا هتف رک رظن رددوختالوصحم شورف داب دژا یا رب امنیس تختی اب هک تسا

 تحمهدشع ورش اهنآ هیهنادبدج هک ی اهملبقب یل امجا رظن كي
 درک دهاوختباث اداهدانبا

 قافئاب .تفیلک یرمکتتوم و ودناربنول دامسک و فیناپمک رد
 ودنپا دنشابیم یذاب لوفشم« ناوج یاهربش > ملیقدد رگیدکب
 دسنتسهیسفاک ملسیق كيتیقفوم یارب یناهنتب  تكب رههشیپ ره
 *هلوصا ودنتسهلئ اف ینا وارف شژ راتفیلت و ودن ارب یارب یفامشیس لفاح«
 هاوخ اهنآغ وبن هک ودنیاریظن دنم رثهو پویعم هشیپ رتهود تک رش
 دیسدیمرظنب دمب یلیخ ددوآدهاوخدوجوب امنآ نیبام ینباقدهزوخان
 ملیف هدننک هیهث طقفدن |هدش ملیفنیارد یژایب رضاحو دنیا ه وکجولاحو
 و ودنارب مسا وددوجوطقف هک تسنیا دننادیمهمه هک هچنآآ و دزاد ربخ
 اب هثیک یوس تیسچهونا هک وب دها وخ یفاک ملیف تان العا ددتفیلک
 كارتشاب «رهاوخهس» ملیت «ناوجیاهریشوا هشذک . دروآ م وجه
 .«مهزا ادج یاهزیمد . ندولابنوسو ندوپیهیددآ« نیگ ریدپرگنیا
 دیشدوخ» «نویب دب وبد ؛ رتسکنل ترب وراک ادوبد ۰ ترویهانب دكارتشاب

 لو داد رنلم ,دوابنو ربا , رن هداک اوا كارتشاب «دشخ رد یم نانچمه

 نیرتهژاتو نیرخآ یل و دنشابیم ییوخیاهلانم ...تربل آیدا ؛نیلف
 دشاب اهنآ نی رتیلاجدب اش هدیسرامتسدب هک یربخ

 تک رگد یاد فارازساوسدت (هدنیآام)باتسیوس
 ۱۱9۱160۲۰ 1 نو [26عمدماتب یملبف هیهت  ورش رتسکنا و لبعا تکه
 م رتسکتتل ترب ولبیکرالکن آ ناکشپ رثههکد ودن دهاوخ
 تک زا نآ ءژوسو هدشهنشون یک اج طسوت ملیف نیا
 حب مجاراکب رعآ ینایددیوربن هبتدلاعنارسفا
 :تسامیش يابتامود للملانی



 نازابلت یک هصننسک

 دد دودیلل طسوت هک یونارخ

 «دوشیمحب رشت «انیسزبسمو ناتک

 دناهدوبتنآ رب زک ره اهن ؟هکت نیا
 تلمهجوت و هقالعدروم ناترات[ هک

 حقاد ۰ ناخدرخ زج ,یعاشااب
 دت هست اوتهک تسا توجنیدب نوت

 دیوبدتا» رپم رتساتهچ ره یداتآب

 دت راذگ اج ربدوخ رات ] رد مهتیلاو
 -هطحزا ولس یاهیلیننامززا

 - ءاددوط وییلمژرز یتاتسیاه

 « هتابلواشو نوسوک نوتلیاح

 یدک ساخ لیتسا كياپيوتارع
 چه کدندروآ دوجوب «باداخ

 بت آ یایدرومنبادد یرگعددوتک

 لبتساو هوبش هکنیا یارپ دیسرت
 دصدد دص «زیچ صزا لترویزم

 .دوب (۱)«کیلاگ>
 هتارف یاس هزورما فا

 نیا دن ارنکبم !رینارح هدوگی

 زایشات یاهبکم نادقتپچزا

 روشک نیا یاتسرد هتیلاودی ید
 ددتحپ دصقاجنب ارد هدنراگن .تس#

 هدنت |وخ ومرادن |رهلم نی!ف#ر طلا

 تحب ۰ ددومنیارد دن |وتیمتنقالع

 یناسلن طیارخ هتمزدداریللاج
 یاقآ هلاقمرد  هنارقدد یتوتک

 تایل دن | زملبف» ری دسیگم تیپ
 هداشرد هناورپ متسود طسوت#"
 هملاطم هدشهمج رن ایسمزتس۷ ۲۰

 یاب جوا نادودرداما .دیات

 رخ ههیرد صوصتب و :دوشگ

 (همع 08::) شدرن هلتسم

۶ 

 وه مم ف

 ر

 و یکی اب ۳6٩سی جی

 رتهب ای (۱) «یرنهملق» بکعهک

 لعاواردار «یرت ات ملیف> ميیوکب

 نآدد هکددوآدوجوب بتسوص

 وهدش ولغ یاهتسژاب ناکشی رته
 رادششک راوطا تفکر حو ساب رک

 اهروک د ابنازاسلیتو «هایدادو

 سح یرتآت یاهیذادرپ هحمو

 بلج دوعبادنایجاشات «نیست»

 دنتام یصاخشا هچن انچ و دندرکیم

 ؛یتناکلاواک وتربل ۲ ۰ هیب رللسرام
 ۱.شاک .قآ « یک هد

 نیا یاتبمرنهدد هریغوداوت دناژ
 یطق لالحمض ات دکیمن عطاسر شک

 .دوب یمتح ۲

 جدا نادددزد یتح لاحتپااب
 دندوب ؛ هنارفرد ضحم یامنیم

 دد تک رش دوج هاب هک یناکشیپ رنه
 رسان هب قطتم اددوخ ؛ اهملت
 زدتک رشزا یپهداوهودنتن ادیم

 دوخ«بوجمو ره یوس. ملندنچ
 دوخ رشو دنتشک یمزاب ۰ هن اتخیشوخ
 اما: دندرکیم مک امنیمسزاار

 زین ملیف دنچ نایهرد » هناتفبدب
 هباریرت ات یاههوبشات دن دیشوکیم
 - سشهارتشی .دننک لیتحج نودمرته
 تدنیازا «هرودت ]رد نذ ناکشیپ
 نویس داش طقف و دنتف ریعراشب
 .دشاب یئاتشتسا نایمنیادد نومی

 فالخرپ ادآشسدد یناعدا دااریذ

 .درک یفلت «یدچ» شناراکسه
 ران یاه هصنشم یلکروطب

 یقشع یاهیت هناد هنارف یاس

 لتم هک یناه ماددولم و لذتیم

 نورب«هناخراکد زا «سیحوس >
 ؛یکدن ز رس ؛توارطهکلب هدنیًاپم
 سحر

۵۱۸۸ ۱-۳ 

 دن دادیم لیکشت لامج و یتابیزو
 یعس یوسنارف یاهملبق ناکدد زاس

 زا یاهشوک ناشب اهلیف دد دن درکیع
 یاهتتاحورثب تمیطفخ طاقت
 اب نراقم نیا .دنهدب ناثن !دوا

 «۱د دوویلاه هک دوب یمای) نابه

 اددوخ یناسلبق < ؛ ناتخدد و
 .یناشامت یاه هنا داجی۱ ابو هتاب

 هرخالابد نرید ندز .ینامور

 اتود لواپ یاق۲ لوق
 ۵ ( ۵0 -اده0 )اوک

 فوطعم روخب اد یداع مدرع هجوت

 دوم یم

 نیادد یون ارف نان ادرک راک
 اما « بوخ ران[ یرص كي نادود
 : توافتمو لداتان شزرا ظاحل زا

 دن درک هضرع

 تصا داون د ناژ اهن[ ذایکب

 داتسادادوایهو رگ ؛یتدمیا رب هک

 دنتسناد ها رفیابس

 یا اهملیف تماص نادودددیو

 دلوژلیمآ نامرز)سابتقا« ات ان :نوچ
 1ع ۲۵۵و: اهدمع اش

 هرخالابد 1. ۵
 كچوک زجاتو دوساآ هناسفارثا

 یناههق رچ ابن دو هک تخاس«تیریک
 هن اهاگ[ششوک زا یمالخدغ بن زا
 یرسه یاههناداچپ) یژ ربنیتدد
 وا رنک دزب یاهملیف اما .دروخبم مشچب
 ددتخادن | اهن اب ذرسررب ادشهاتهک
 هلسجت ]زا دشهتخاس قطاتنادود

 اتپس «دش هتخاس۱ ٩۳۱ ددهکن ۲
 ناوتبننآ ردادنامل 7 یامتبسربتات
 عونداوند ملیفنیادد . درک راکنا +

 درومناتساد

 نرم
 یماص یامنیس جوا :مودلصف

1 8 
 رم

۰ 

 یر ور وب و وب حب تب و جی ح شوی راد ریزه : فلأت

 داوند ناژ (۱) هسنارف یامنیس

  دادرییفت اد دوخ هقالع

__- 

 یر رج یر رو ی ی نت رج حج و یر

 مات ورشخواندب یاهتیاعحب و
 ۲ هشلب اتم

 كس ناتساد

  ی اب لبقت و ضماغ یئانجی رچام

 هک دو تک و .دجج
 رد هتشو نونیسژرژطسو

 وو*

 خام ین ون مپ یس دهد ید
 ءاسوریکدن زددیرنه دون |كي هک

 ور ۲ ح
 ناراد شی هد تم رصد جا

 [زز, ست نمک اب هل دوب یتایفیک
 یکیدد توافتمالماک یعیحمرو قوتنم
 مناخرورو مانب یشدیدجرات زا

 ننجاحاما ؟درک هظحا «ناوتیم

 رر كنرزتیرفینقو هک تساحیضوت
 ناوضع تحت اد «كسد اکیرمآ

 یزاسزاب[ «زمرقرونود ینابایخ

 رنا یرثهرظن هطهن ذا ۰ درک

 یرتتاوا رف شزرا«هدش

 تشاد لانیژبدوانوسروزا

 ارراونرناژ یاهراکهاش اما

 4۱۹۳۷-كدزب مهوتدنوچ ی اهملبف

 زا هک ۱۹۳۸ - یشحونانادو
 لیکشت «هدشتشادرب ال و زلیم!باتک

 تسا یملیف نامه یرخ آ نیاودنهدیم
 دد نآ شیاسن «كنج هناتسآ ددهک

 . دیدرگ نفدق هسنارف
 دوریل اههب داون رد هک یماکنه

 نآ رب مک احراک متسیسین ابرق ؛تقد

 ژااددوخ هتلاودب وپدنا كدام ودش

 هگدرک هپبت یئاهملیف د داد تسد

 ؛ یففح و یراکتبا یاههبنجدقان

 «یرنهد یاهقرب ,نرز دجادیلو

 یی د«یعونصم) میئوکب رتهب اب
 نب!>«نالطاب» لاحنیااب . دندوب

 د <ییونج» ۰ «تسانملام نیمز

 ینابملیف «لحاسدد ینذو هرخدلاب

 ۳ مکح یلکبنارتب هکدنتسبت
 «اچنا سپ دا . داداین۲ شزرا

 زاد وب ی یناه داکهاح . تشکرب هنا
 هر هکتسه دما نیاد تخاس

 تدب هدنیآ رد زین یرکیدهكرزب



 تتع ین حب ماکت
 تماع ملیسف هک مت

 و« نفوع « اوسه یرت اب

 و عفاو ِگ

 , تیعق وه و

 ول هک هداذگیم کرق

 ونیم "منیسب .طقف 6
 دننب رفاب « دشاب قلعتب

 دو یرتنان نالخ نم رثقف وم

 د انسخیزات لو
 یدوشک هنارف زینمقاورپ لا

 د هطفت رهذا شی نآ رده

 هتخاس (۱) یشیامز[ یملاخ راثآ

 ۳ . اش صوسحب و .دب

 دوشک نیابوخ نانادرگ رک
 - وتک آیوسب هکنیازالبت هداوه

 نیادد ۰ دننکیودتققح و هل
 هب اد دوخ هجوت یشیامذآ بکم
 فوم كبحاتاف یاه هام

 هک تفگ دیاب لاحنیعرد .دن !هدرکیم

 و رتهبیاهملبق : اهثآ زا یرابب
 دنتخاس یماکنه اددوخ رتدوپشم

 و هداهن رس تشپ !دهلحرمنیآ هک

 ادیتسلاتدیلخ یاهبنارک دایوچ
 .دن داد نابرچ دوخ داثآ رو

 یامملیف مامت ایرقت رلک هد
 لتاولاب و یزستاف مع ونب ادووخ

 وا . تسا هتخاس «یرتناف-هبن»
 رتا كب هک هتشادن یششوک زکره

 لبس ,؟دنک هضرع امشبسهب تسیلاثز

 امتسدد«مزیلاتدو هداویه . تسا

 تسا هدادرزرت هتطعت دوم
 كي یارب یو | ربخا هک يا هل
 رظن راهظا .تشون یسیلگنا هم
 , هک درک

 ته هکنیا لثم مدرم » ۰
 مریلائر هچنآ هک نم شوما#

 كي رج یزبچ دوشیم هدیمات شا
 هچنآ .تسن ناکم و

 الماک تسالاحم مينيب يم
 یور تیقاو دشاب تقبقح

 تقیقحزا یربوصناهنت نیم

 و یزاسملیف : ميوکب ش#
 تقبتح نسی نآب هتپاف

 هدر. رفک هت

۳ 

 * او »و 2 ءاح .سداتس]

 هو ورم و هدر 0 که

 ی

 یدابجا یا امیرادا ه و تاقی رشت

 شم هک دماجنایم لوطب فلتتم

 یاب زا ووخهد رم

 ناداوک و سرشوهدمآ رس شا هلصوح

 هرخسع همه نی

 و یرابجاوییالق ناناوخ هحون و

 مک دوخ رس زا وداج ورهسكکب

 مزلاتد دوس هکت فکدیاب : دنکیع

 اهو ار رلک هد زین ملیف نیاذآسپ

 رثا رکید ادجیو هچرگاو درکن

 اذپمم ۰ تخاست كس نیاپ یلماک
 هبام زورماب ا شراثآ ههرد

 ات دوشبم هدید هقلف نیازا یئاع

 نیرخآ زا یکی رد هک اجتادب

 ۰ « بش نایورپم » . شیاهملن

 دد تسیلاتر روح لماک سن اکسكب

 دوجوب رتسک راهمان رب یارچا عقوم

 هشاح یوررد ؛ نآ دد هک دیآیم
 رب لبدبت رتکرا تا یتوح

 نیعددو دن وشیم ناب ایخ یاهادمو

 نیا زا هجعیب یاههنشن[ ۰ لاح

 تساتمینوص هیشاحرد تداح ریغن

 هک تسناد دیاب انض) . دننکیم

 متاد دد : « بش نابورپم و

 دیورف اب مزیلات دروس زا یطیلخت
 ( :دویمزیربلو مزی

 اب: شزوا هاب دد یهورک
 تحب ایتیح رد یرتناف :شزرامدع

 3 وقت ۰ ۰ الح یوح

 # رج شب اهلی هبه + هچرگا دن هک

 قوقیکی درت و بس سو یاراد ه ین جیب
 اک هط کدن رب تبت یامداعا كب زول وکیسپ تیساسح دیه هعینس

 ۹ ۳۹ 1 دم كب ت

 .دنها وخت
 ۷ هک یتاپسلیت نیتعن ۳

 اسب راتیاهباتک هد ن < ب وویشم هیبشیب ؛رل *

 تسوام دوشب اند رو هنارف یابی ۴ ن
 هک هر باوخ هک یسب ی , هک ماهدینش نم . تس
 ترهش وا لض هعالع و نشعن نآیدقسم انس یوضارف نیخدوم
 ام اع رم دب رک زی یو هک دتسه

 ییمات نآذ هدتراکت وه ؛ تسهزب بم

 هقر داش ,یلمک یرتتات هک

 وا رخنآ ددرزیسک۱-لید» هویش

 رابیرظن نینچ هچنانچ  ت ۱ ۳
 زا یشان م. دشاب ءدش

 7۹ » . تسا یلم یهاوخدوخ

 هوخالام و۰ دوادن یناوا ره تی وچ ینیخروم یاهماتک ذ

 و نولت تردع طق هک يداب هطد  زیئول .تبقی رگ دراچید : انود
 لوتام رجاد «دولبتزیید ؛ زیوکاج

 ررادن دوچو یاهناشن مولب لئادد
 : رلک ه د ماقم هک شاب نآ رب اد «

 دشکهح رب رتهبا روا( )یربب ریح

1 

۷۵/۵ ۲۱ 

 ]-قمطیمجتمهع .  هحفص زد هبعب

 * ینایلاتبا یریصحهالک » : زا هنحص

 یسورع نشچ «كب رتاستیلاعو» هتبلام رق

 هک «یلبعنرفس > دویمدشمدافتس ۳

"۹ 



 رسخآهتفه لیطنت زور هنچ رد
 وا دتبفوم نادنمرتهژا یراب زد

 نادنم رته دودب مهرک دمو تنوع

 ءاشما و سکع یاناقتو هدش ممج
 هاووتتلفب

 هک درکبم هفاضا لوضتلا ربا

 مرگ از تنسو ناگبدزا شیب
 هدرل ینیبشیپ :هبقمه شدوش ودوپ
 سب وندوخملقد سکع یفاک رادقمو
 هدروآهارمهب+ ناکیلپ رهوج هشیشو
 هبو دنک اضما سکع بترمات ت

 ین وهقصا نیا ,دهدب شنارادتسود
 تفرگیت مادآ مهابردرانک رد القات
 تخادن |یمتسداد اههجب ورپ یه>

 هک درکیم فیرعن لوضفلاوپا
 لوک رتیاهرتخد نیاذایکب یود
 سسپ رس تسا وش یم شل د هک لوک دو
 ین وپفصادنم رتهزآ دراذگب تنحو
 تدحویاف آ یتسار :دیسرپ امنابز
 ۱!دی رخ یمن لیسوت|كي ارچامش

 فدرعم هجیلنامهاب تدحو
 تفک روطنب| شی اوج رد

 لوب مهندیرخ نیشام هخآ -

 را زه داتفهنآ و ماهدش
 یرگید لوب ....نآ و ماهداد لوزت
 مرادن

 یچدادبد هتشذگ هتفه لاح رپب ادید هتشذگ هحفه ۱

 روکذمنادنم رتههک درگ لصاح عالطا
 ودن | هتشک زاب هنادنم رته شدرک زا
 هفاک رد شیپبش دنچدوظنم نیدب
 ناخ تدتسنو باب دادی یلست
 . تفاتش

 ومدش ءایس هفایقاب اروایتقو
 و متفگ مدقهربخ مدید هدروهب اتفآ
 لابقتسا ریقحذا یمرک اب ربا ناغبا
 هفاک زا یاهشوک دد مهاب .دندرک

 یفلتخم یاهتحس و میدرگ تولخ

 میتخادرپ
 ردادوا تقفومزیچ رهزآ لبق

 متاک كيربت (لوسوسروسق ریو سی
 هک ت فک رکشت داهظازا سپتدحو
 مباصعا مامت هدیسر بلب مناجرگید
 مدادهک تسامامت لاسهس هدش؛دروج
 یزاب هنحص یودمادم تعاسهم یبش
 مت زیم فرح دنلب یادصابو ملکیم
 هتف رک یلکب میادصیتدم هکیدوطب

 دوم هتخاس متحارات تخسودوف
 قمی هراب نیادد نابب وک اهروسنرپ

 روهرد هک هدرک رطخ مالعا
 شرم راچد هک دزاد لامتحا راک نیا

 هعادا

 موش لس
 ارسچ تیترت نیاابسپ متفک

 هتايتنامهابتدح و «دینکبن یمادقا

 نیا درک

 دیاب هک تسایهار

: 
 ؛ اب هچ : تفل شه وصخم

 نیاتسا نمراک
 ت رنه ميوگب رتهبای منادذگبا رت آ
 دقیل و.تس|تستم یکدنز یکشیپ
 رونربو شیامن مامتاذ] سیمداد
 سیود یتدمیا رب رگید «لوصوس

 س رثه دیراد دصتدیاش متفک مورن
 روطنب |هن تفک  دننک كرت ادیکشیب
 تحا رتسایا رب مها رخ یم هکنب تسین

 مد رن نس یو رههام نیدنج تیم کای

 ًاسوصتسم و اپ وراب مه یرفسانضو
 متکب سیداپ

 ناهآ :متفگ و مدادرس ارهدنخ
 ناب و رپ رپ ندیدب القا یایها وغیمس#
 دشاب روطنیا رک ا هزات تفگ !یورب
 هناضا دس :؛ تسادوشام مشچ رگم
 درادرب ددنسح دنچ رفسنیا هک درک
 تحا رتسا و چپ رفتب یئدم هکتنیا یکی
 تهچكشزب هتفگب و تخادربپ مهاوخ
 یل رکتزن چی انن نم باصعا و هینب تی وقت
 لانمه» هکتباهصالخ .تشاددهاوخ
 دصقهتشذگ نیاذا «اشامت مهدتحا
 تسیابیمهک تسا شیپ ددزین یملیف هیهن
 هنارف روشک رد ارن آ مظعا تمق
 تگ تدور هنر درک یدادربیلیف
 زا یتاعالطا لو| هلهورد تسا وخ یمن

 روو مب ایدداد ردار عوضوم م
 ر تسارارق تدحو هلپ . منک لق ری ناک دننا وخ عالطا

 :هاکر رمآ كي»ناو ی "[ كي اونع تحت یملیف
 هد 4 سی داب

 ۱.دنکیزاب «سیداپ دد ین اهقصا
 ان. 4 کی هلیسو اب ود ملی
 ر.۶ ی رز یتاربا یاه
 دم

 اذاستودیو 
 رسد
 

 ناو رشد

 دهاوخ هدنادر رپ ت
 تفنگ ی م تدحو هکیدوطب و .دش
 ار سیداب دد یناهفصاكب یوب دانس
 لاو رثک درظن ریو هتشوت شروخ
 هگدنان هتفگان .تساهدش حالصا
 قودسیپ ووب دانس نتشوت رد تدحو
 وفورعم ملیف هلبجذا ددادیرفا و

 نساد رف رپ ار«دشخردیم دیشدوخ
 ردو هدروآ ردرب رحت هنش رب شدوش
 رد یدیدج ی :اح لاح

 ادالوک یسب

 سقنكي تدح و مب ٍم رس مها

 دزرآ اقاو تفک و دیشک یندلوط

 تحارنسا تعاسهسم یزور منا وتب مداد

 یا رب مه باوخ رد یتحرما نیامنک

 رضاح لاحردنوچ دوشیمن رسیم نم
 مداد تکرش شیامتكيو ملیف ود رد

 اکارب یلاجم رکید بیترتن

 تفاس هک مه اببش تسین تحارتسا
 الوچهد رکیمزاب لزنمب بش مین و كي

 عجساندمنفایم باوختخرب یاهدرم

 ب۵ ۰مباوخیم سفن كي
 سل رپب تدحو اهزورنیا

 دبرسکب» (هتخوسردب) دی وکب
 ؟ایبص یلیخواپ تین هکدینادب
 )دخانالعو یتسود هلیسونیدب وتسا
 نی ۱ درادیمژا رب اوابار

 . بامج هتخوسردپ نیا
 داتنسیور ابد بشره تدحو

 وا اب اد مدرم و درو آیم ناب زب

 .دن |دنغبم



 تا, د ژن ۳ تعهتءاسیتق و

 دما نیاقافتاب هک دش نیاریدار

 ءاه یراکنی ریشد میورب رتاتب
 نکاخامت دنکیممدرم یار

 طبلب اب و میتفد نارهت رت اب
 !رولیاهیلدنصژا ددعود یراغتا

 یامنهاد بتن هچ رک میدرکل افشا
 ریخزا اد مدآ ول تیم
 شوخ یخ اب ادهس دادن

 اهیکدول اب بشذآ ساب ِ

 مید رب رسب تدجو یاهیک شوت
 رب یاهنیدمک زا یکی حد

 ودو ریم رامش اههتجربد دا

 دا دزاد دوج ووادد هک ی

 یریظنمک یاه تبتف ومهینآدد دز
 نسیدقتنم رثکا _هتفگسب ,دنکب
 یدمک یاهروتک آ نپ رتهیذآ هی

 هاتوک تدم ردو دوشم ۷ 0
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 ادمتسآ

 وذاب

 یو منو موج منجمد نج + هح + +

 وروم تسناوت ملیفدنچ ین درک
 کرک ]لا

 لاس دودحرد رکاسزاد رم

 تاعلاطم دصقب ناتسودنهژآ لبق
 ۳ لک وشکن ۱یرتههنبمژرد یرنه

 شدونخ هکیروطب .درک رقس لیلب
 - ژوپمک ناتسودنهردوا تسایغدم
 یارب و تساهدوب نادرک زاک ددوتی

 تفکیم .تسا هتشون وب رانس زین ملیف

 -هلمش مانب مایف۳ ناتسودنهردهک
 تهجو ین ادرک راک رحسدا, و هفبظو

 كنباو تصاهدادرا رق مليقنا وداک
 نیهش-تدحو تک ر شاب یاهژاتملیف

 (دیماهژور )مان مییدد

 درعات التحم هک درادهیهت

 هدامآ و رضاحشیامتتهج هدنبآ
 تشک د هاو

 تسدرد

 روروت

 نان .تشدخ هک :هتشذگ هتفه

 ّ هدشبابق رش رکاصدادرس

 وموینا شید نآ ابیدنه نادرک داک
 هشیب رثهذا ین و شتیکنس هماما

 زیچ چیه ادعب تفکبم . تشاداه

 رضاحا رتلکشمامیدادربملیق زاک دد

 كب .دننکیم یداددوخ یدادریملبق

 زور كي دن وریم ترفاس دود
 ودن رادتلاک زوركي :دن رادناممم

 دهاوخیمن ناشلدمهژ ودكاب هرشالاب
 بیترت نیااب و دنیا ویدوتساب

 یتبیصم هجام هکدینک هجوت ناتدوخ
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 ناوجیتعنصورهار اشسرگا

 دیاب كخ نوفب ۱ عیواو بوم ۱

 هدددژوته تطان یاتبم هک تفک

 هچرگ. دنکبح یطاددوتا یادوک
 توص شخب وطض لباسو اهدیعرو

 - تفگشو نیس لیاق لعحارماع ۱

 هدتم ۰ تساهدرک یقرت یزیگنا

 رما رد هک یتدلاکشاو لتانژوله
 دوجوم نآشعی و «یدادریابصو

 و هتشاد دوج و شان «تساهدوب

 هدهعزا اپ اهتآندوعت در
 هتخاس رکتسو هب رجتاب نیم

 هداوه ملیت یزادربادص .تسا
 زد امط هکت سا نضنماد یلئاس

 یاه ویدوتسارد تو طقدووم

 شخبو طبضزکارمرریاس ایوویداو "
 دژادن دوج وادح

 هتی رنه كي «تسجدو یتد ۳"

 ی«ادص»:دنکیمهدهاشمهو رب یوراد

 اب یژولوکبب رظنزا یتسیاپ

 رظتزا نینچمهودوتکآ تلاتوسرپ
 شیاپناسوومو اهتسژاب یکیزیع

 تشاد دیاب ادنیا نضزد .هشاب

 «نص» ملیف كي هیپت نابرج رد
 یلخاد لماوعتعت اهروتک

 دنکیم ادیب رییقت شی و مک ی جزو
 راد رب !دص رظن زا یتساب تآ ریضت

 بیقعتار اهروتک ]تاک رح یز

 هزاومهییم هنکت تبجنیازآ

 زاككب ره یاد تسادص وبت

 نتف رگ را رقمضوب تین اه

 

 فرم نیس
 یرادریادص_ متشهتمسق

 هلاتصخ رمعتالوحت ییرتک روزا قطان یاهملق شادی
 درحتم ری واصت هب (ادص) یدشهفاتااب دوریم رامتب امتیس یراق :

 هبهاب و هتشاد رب مدق دوخلماکت هاررد یتیحق لباق و امتس

 تشاد لایتدب قطان یامتیم شتیا دی هک یتاهادص ورسو اهتقاخم
 تعرس.تبرشب ملاع زابل دروم و بلاج حارتخاكی یاونج كلذعم

 تا تورفا زور هعسوت لباتم رد زین یاحم و درک دی عویه

 .دن ۳

 و مهم لئاسزا هوخ ام
 لمع هوحف «دشابیم ناوارف یگدومزآ راک و تسرامم جاحمهک
 یشزرا رب ومهملر مليفكب هیهت نایرج نم ادص طض یصحتتم

 یاهلاس هک (ررهشسالل اد) كنیا درادهده»ب ین اهن هجبت ٌذحا ردار

 ریام نی ودلگ ورتمیاهوی نوتسا یرادربا دنح سیورسرد یفال وط

 3 نیا نمض ار دوخ راک هتج رب تاکت و زومر «تسا هدوب راک ل وقتم
 ما ره . درادیم نای 4ام

 نیا دژومرد .دی ایم شی یلحتید)
 و ییبشی لیبق چیه لئام لی
 . درو] لمس ناوت یمن یشدنارود

 اهروتک ]یاده«نت» تاقو) یهاک

 ددوآ یم دوجوب یاهژات لاکشا

 «یدا نولتو یتقو لت اپلاس

 زاغ1!رووخ یماتیس یاپتلاض هزات

 دن دشهجوتم اهنیسنکت « دوبهدوش

 یدنلب تتذاوآ نمض یوراب رههک

 شزرلاب شیادص هدیامتیم ارجاار

 دعب ؛ دوشیمطشرا ون یود یبجع

 میدیسد هجیتت نیاب ناوارف صحقت

 یارجا نض ناوخزاو] نیا هک
 پچ دایتخا یباوشرم : دنلب یاهت
 ترابی ای دهدیمتک رح تسارو

 هلم .دنکمادیی شزرل شرصرگید
 هارد نتفای]ا ایرقتو دوب یتماغ

 زا یکی هک میدوبهدش سویام نآ لح

 تسن |هدجبد

 »#»ِ_ِ_ج

 ندناوخ ماگنهیودوخ هکنتروصرد

 درکسص ظفلت حبحص ادزوب زم هملک

 هملک نیاتوصشخپ هاگتسد كلاتمسم

 دادیملیوحت دشرکذ هک یلکشبار

 زا یکیزیت اد هلسمنیا ماجنارس
 هک ومت لحوحن نیاب اعزادرپ اد

 «ع27[> هملک نمن اوخ ماکتهدپ اب یو
 ماکنه ات دنک ظفلت «بوجءموار

 شوکب نآ یلصا لکشب و حیحصشخب
 دیوشیم هجوتم بیت رتنیاب .دصرب
 ادصرد زيت تاملک ظفلت هوحن هک

 زارق هجوت دروم یتسیاب یدادرپ
 دن | وخزا یضس تاق وا یهاک . دریک

 یارجا ماکنه هک دن راد تداع ناک

 كنهآ متبد تسد ایاپاب دوخزاوآ
 تهج ننیا زا . دنزاونب اصتشار

 یاهلسو دیابراچان نادادرب !دص
 دننک هیهت رما نیاذا یریک ولجیا رب

 رولف :ریاد هک تفکدیاب لاتمیا رب راکتیاابهرخالاب ارهلتسم اهنیسینکت

 اکته «یوودرب یدولمو ملیفدد ود هک وحن نیاب دون لح دوخ

 ی سیا دعگنا اب نعاوخزاوآ و تساز فرطرد یکی نوق ورکیم

 "رهکراچان تخاونیمار كنه  ناوخزاوآ پچ فرطدداد یرکید

 یارجا نمش داد روتسوواب .یورسیذرل بیت رتنیاب وداددآرق

 ۲ شب ی ی ۱ داذکت یقاب دا وت یور یرتارکید

 لای طیضدوومردهک یرکپد هلئم
 ترایعدمآ شیپ «یتا نسلت»یادص
 -زاوآ طیضزا سب هکدرب نیاذا

," 

 تاب رشیادصهجبت ددوهدرکیمدوع
 س ارکیم رد شکچ

 یات اد هتکت نیا نیض رد

 امتس .ددیداد رب ادصهک درک شوما رق

 اب ۳

 دعاد مادا
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 , یوادرب ادصنمخ نوت رکیم

 شوک وتالب یود هک ار یتاهادح

 سی نآ ندیتسب دداق یقاع

 زا یکی یدادربادص نمش.دنکیم

 < یترش یاههربچ» ملیفیاههنحم

 یادم راون یود هک میدش هجوتم
 ءدش طض یلاوتمو ددمتم تابرخ
 یجعد وتالب رد هکبت روصدد تسا

 یئاهص نیتچ ادبا نآ یلاوحرد
 . یاهوحتج رایب . .تشادتدوج و

 یلسا همشچ رسةشکد فوم ناوارف
 هکدوب نیاز تراعنآ و میدشادص

 ساب هلصات ردیتک هل ول رک راک كي

  یاهلول رییعت لوتشم شکچابیرتم
 وتالب ریذ زا دوی زم هل ول هک هدوب
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 لاسنیمهورد« نگو لاوتش
 شب وخ تای هل یا رم ناوش

 نیهوت نیس رتعیا رب ت بم زااش
 هم رضا زو هک دهاوسخ طقت

 نود» و «رلیاوو را
 فشتنزوک ی روکب رکو ۰ الف

 3 ناژاسلف «درب دم و تل ۳۹

 هدیاسزمسپبروضح لاویتفرو
 نوج یئاهء رپچ اهنآ نسب هک دن

 بلیف» ۰ «درفهژوخو
 و « رلیاومایلب وو « .«ادت اقیرتهو

 سوز ادل و زیاد یسورءزاتس

 دشیمهدب د
 دنچزونه

 هتشذگن

 ۲۳ دین مس وعس مس | موملسپف أعهک دوب
 یارب یتصرف هکنآ

 یاب رنهنادیم و یئامنیس هدیزگ رپ

 یا هخرعدشاب «ینیلف» نوج یاد
 دوج و یئامتدوخ یارب و زاربا

 وبتسف هک تسایناک راتس هیاف

 یبسانم تبقوم !رناک
 سح نامشچ . دننبیم دوچو
 هدانس یاهیرک هوشف دشاش 3
 رلک ینچو مانب یداک هژات
 یاکع هلک كي نایمرد
 ۳ نماد (۱) هناریلد

 سو نگار

 دن دشرب زکات ناغیا هک دیشک اجن اب ناساعم هدزک اب منا رج اک ِ هک میدوب رظانزاب و دزبم هلابار
 یاه ساکع مکحم یلبم دنچ 5

 فارطا زا ارلوشفو روج ابن

 دننک دود دوخ
 هعرع» یاغوغنیا نابمدد

 چیه نم سخش یارب < اضاق رو

 بجعت یاج
 یاد دندرک

 مالعا هکبتفود دوپسن
 هراب رد یدوژ یئاهت

 ناروا نب لاوستسف یاه ملت
 طقف : تسا هدش دوققم یتاغلت

 تاشقتشیه هک دوب نیأزا نهیجمت

 هنوگچ الوصا نطبحم نیتچ دج
 ددرگا دندوب هفیظو ماجناب رداق
 زا مضو زین هدنب آ یاپلاس
 هک تفک ن دا وشیم تکرجب دشاب رارغ

 یارب یئاج رگید نلک لاوینترد
 نانآ دانآ و یستاو ناذاسلی

 نیدومام دوب دهاوخا

 مسه

 هرادا

 اد با

 ۱۹۵۷ نا

 هه زا ی ءد)درد نی لاو

 و و ی

«ٍِِ_« 

 -ئ ۱ و
 ی رام کباب طه یب دقت آن

 ی   نه یضاح هد داد حر و اش رس یاه ۳
 ب دب .دندوب هدرو آ كنت

 هورک تریح و نیت هلهله نابم و زک ۰ ۳

 5ا هت و ی

 دوب داورخ

 دص ملبف كب هدانلک یات
 تم ظ 4 ءاهقق ده

 سم یون 5 ۰ همغ
 هک فده #03
 ناگخب رتته یرف هام ماه

 ن  طظقف  تس
 هیهت هکار ءادتدوخ

 دش مئیف ناکد ی و هد, ددعتء یاه

 یکب (زور مبل دموررچ)
 ات رلا دوخ یر رد ملیآ نیا هکنآ دوجوابو دومل هضرع
 - تنساچ) دید رگت یاهرباج ذخاپ قفرم دو ,هرامش یباج
 و زورمیآ دور چو دمع سیو و هر

 لاوبت ناب-گنا هکدوب یراثآ زا

 چیز ی ی ی فر

 تشاد داهظ

 + رثاكب
 | مدرمهماع تقفاومو دنسپ

 تیقف وم رایعم هناگب «

 و تس
 ناریک رامآ هبساحم قبط هک دو زن
 یلک دمآ رد ید
 دم رد هعومجم زا املسم « ایثد

 زواجت «لیمود»
 هکت فک یمسیتاب س

 نیا « لیمدد > دد دیاش رمانیا
 هدوشاکیا هک دزیگنارب ادتر

 رود رود راتشه

 زنا «ناهرنهد
 رس و درک دهاوخ

 4 نامرفهدزاود

 ثاضت
 بت سید ] ورومهددن ۲) ل

 ونک وک ناز
 سب دوم بنامچل سپ

 ٌزرل- لرهن اب

 رج - لدابلکیام
 هاسا كزگ ریمب دالد ین ویتسا

 هک درب ِ ینهبدوخ (یدوز
 رظن راهظاو یار نیادب رب زکات
 و رداتشهده راب رد

 عداخ
 دفشه داد

 < )رد داتشه رد ایندرود د

 تقیه یاب
 وتف

 -ندامم: وب رادسروا ود 1

 وم-نم و دلو
 آوو هنذ لصدام

 نامسب وا

 هندشن 4ایندرود ز

 4 تواضت را ملت زار

 شیابن

 یاشامن تفایل هک تسا میظع ۳۳

 ثلچ رک ردقن ۲ و دراد ادربتاپنویلتم
 و نت یم_ هک سا



 هر داتشه» میلیف زا یاهنحص

 سو ناحیه
 یم دنا اب لاوینفرپ

 :ا هلمج زا دوبماوت ادب
 رحهناد رم یلاعهم» یکب

 سو, اجیدابو ترتدب
 -راک) «نامتربل دوو (همانشیاب

 هد نامه جوزنبا - دوب (نادرگ
 د « یتدام > هک دندوب یدنمرف

 هزباج و دنددوآ دوجوب
 لق لا ود دد اد لا ویتسف ملی

 ف رسعنیاددو هدروآتسدب

 مان و للجسم ب:وکسایتیس یاه
 ینی ون هداصو فلیب كبس یکنر

 دن و رک داجسبا یژاسلیف رثارد ار

 هتنچ هک دس رب رظنب نینچ هناتخپهب
 شا یلبق رئا هددد«یکسوباچو
 زا < یسو رمهن اعیص و «ینداد
 تسا هدش يلاغ هژاث بلطم

 زا ءانکدباش ددوم نیا دد
 ۱ ربذ ,دشاب یئاعیب رمآ نایچروستاص
 < درجم نادرم ینایوم» ملی ۱

 رادنذ درم دنچ یگدنژ زا ینسف
 یارب رکا یتح دنهاوشیم هک تا
 جاورزادیق زا دشاب هدشمهینتعاصن

 هچبت : دنزب رکب
 دشابنآ یاب ما
 و .دننک هتعدنچره 29

 راک زا قفومد ذوریپ ,دشاب

 رپ ناکشیپ رنه یااب 4
 نادرمی اهم و تسبت ءرامل

 هناداتسا زا-تنوم نودسب 6
 الماک یرتا «یندوم پای +

 .دیدرکیم بوسحم هجو لپ
 دوشک هک اد یناهملیف ریاس

 ووب هداتسرف لاویتسف

 مسارم نیا نایرجلا

#1 

 پچ و یرگپد 1 ۹ گیدو دو هتفرک دا نق

 ردا رب .تفف یارب یو رعتفه
 دمتفاب رتتیمهااب یدیلبقرأت
 لوصادد «كحضم « رهچا لاحنیع
 كب هوخ یلابنیس نامتخاس یحاس

 تشاد هتفرث میدم و شخب تذل رییغ

 هکی رگبد نام ملبف زا ادنآ 4
 رپ یاههمانشیابت یورژا هژورم

 دننک یم .هیهت .یرتأت یاهصو رس
 تخاسیم_زب امتمالمات

 «یسیلگن | یاههلیف»
 لاویتش,ناتلگنا هک یداآ

 يا هنوش اب رفت دوبهدومن هصرع
 اباتبرب زورما یزاسملیف راک زا

 زا كي چیه هکتبا وگ دتف ربم دامش
 یا هتسج رب و میظع راثآ امتآ

 <« زور همن دمو دزج»

 نیاذا یکی < كولیک پیلیف» رثا
 روشک دشیابن یا رب هک دوب اهملیف
 اد نآ ذا یدادقم یئاب ورا یاه
 «ژودهمین دمورزجچو ,دندوب هدب رب
 لاک دد هک ینویراس یور زا
 تروصب تساءدش هنشاکن یداتسا

 یرص فض اهثنم هدمآ رد ملیف
 یاه روکد نام دد هباب ادنآ
 اواناک زا هشوک رد هک یمیظع

 وجنسچ تسا هدیدرگ اب رب هتایشان
 هک یلیملاسکع نیتسخن . دوم
 تخیگنارب نمد ملیف نیا یاشامث

 دن دو

 طب

 ءلاس یاههدیزگر بد
 لیوط یاهملبق»

 هسغرست >- (لاس ملف نیرتهب زیاج) الط لخن +

 اکی رمآ
 ناتپلروشک طسوت 5 رتثم .,صوصخم هزیاج

 ملیهیا ید وس و «دتشاد تسوداو یک دن ز اهنا >ملیف ی

 دوستانه« 

 دن درگ خا «متفهرپم»

 - یلصا یوب رانس نب رتهب صوصخم هزیاچ «

 - گوروس»رثا «نپیکبد لهچ» ملیف یارب «قولوئاوک
 یوروش «یدرب

 ملفیارب «نوس,تربود»- ینادرگ راک نیرتهب
 هنارف - سا هتخرکربپ موکم ید

 ملی رد «انیساماتهلویگ» - (نز) یزاب ییرتهب
 الاتبا «اب ربا یاپیش»

 هرددملیفرد « رلیمرتیک ناج» -(درم)یزاب نی رتهب
 یدالسوگ رب- <علس

 ملیف یارب نیاژووشک ار دنتسم ملبف ني رتپب هزیاج 4
 دندروآ تسدب «كوتیو یکدیارب«كرام اددو<نیاژماب»

 دمآل مب قب وشت زیندنه لوصحم «امان وک ملیزا
 «ءات وک یاهملیف»

 ینامور - هچعبرات - اللط لحن

 اداناک- نیدزتعتاب - دنتسم ملیف یبرتهب +

 رب رخ الآن اتسات تشد»- تعیبط زا ملیفییرتهل 7
 ل وصحی# نوتجیاعاب زد نایچراکش»یراد ربملیف زا ِ

 دمآلمعب قبوشت زین یوروش

| 



 نو

0۵ 1051 

 (رتن اموک د) هدشمگ هراق

 ینابلاتباملبف-زملبقترب ول

 بوکس امیسویکنر
 ۳۳۵ لوصم نیست هما ما ۰4

 دوشک رد ایلاتیا دوشکپ وکسایشس
 لا ویتسف ودردو هدشهیهت یزب وعتا

 تسا هدروآ تسهپ

 هدننک هیهتیزا وب ودران وئا تلک ۱

 ۰ وا یاهناتسسآ و نادزک رک و

 ۰ سارک وکیر ۱۰ یدوا رک ویزام

 وتیکا والوکسچا را و رسومویج دوچ

 و یدلافاد ینابج رادربلیف ووو

 مان دوتتوم كبو یتنرب وکنارق

 رکیدکب یراکمهاب یددنارسوپدام

 یا هقبقد + رتناموکد ملیفكیدد

 اهیتدید ودرادرب ود یتحاسهبنجهک "

 یدنز زرطو رفست۰ ابیدندو

 ژومرمو هداتفارود یاههشوک ذایکب

 . دن اهدادناشن ادندمتم نایجنیا

 .اناب ای و اهربش اجنیارد

 ؛وتن دوب مد رم یعیبط یاهزادت |مشچ

 برا ریشک تب او یلاب

 . دنیا
 یچاشاناعتاو اههتحصزا ی
 یزیمآ كن دودن دوآ شد ات

 یزنوب و ددانوئل -
 روشک رد و هشابیم «ن

 درون ال بوس
 هتیفد1۴ - ۱۹۵۷ سرام

 رق اهانت انها
 (نرتسد) مارآ هحلسا

 پوتسلاک ر -لاگ د - سکوت
 هحلسا» ملیف نویللریا.۰۰ "

 ملیفلاک رویدوتسا یارب اد <
 یویدوتما تالوصحم هک ت

 ناهچرد سکوت یاب

 یتاراضتفا۱ ٩۰ و لاحرد نیل رب ونک

۳ 

 دوح +۰ اه
۱۹۰ 

 ی ّ صاخلا- م ِ
+ + +۰ ۳۰ 

 یوق مدرم؛ فپ رشوتسپ , ریقفو ملیفیتداجت تین وم رد 9

 1 فیمض صاخشاو فصش یاهدادااب دنشاب رث وم

 دنهدبم لیکتشت یرف یاهدار ۱ روب ومایلب و - (بوخ)

 نباقنیمهدد ملیق عیاق و هیلک هقیفد۷۸س۱ ۹۵۷ س رام

 دراچید ) و هتفايم قافثا تاجت رقل الک ... رک ات تس روف

 ش بو امت دداق نادرگ داک و تسیراتس( لیس ترا۱۰۰ید روک ارام

۰ ۱ ۸۱۸0۵ 

 ( ماد ) ؛وان هل رت
 بوک - اپیملک

 « وان كرت »و

 و ملیف لدا هشیب رثه دوابنوریات
 دد نآ هدننک هیت دن ونچیر دج

 - دیدجیو,دوتسا یارب ناتسلگنا
 هدش هبه نشک ادو رب اپ وک سیسانلا
 داد هدهع طقف ایملک ینایک و

 دشاب یم ناهج رد نآ عیزوت
 سلطاسوت ایقارد یللجم وان

 رد و هدشفداسم روانش نیمكياب

 ناتبشن رس زا نت ۳۰ طقف هجیتن

 حطس رب تاجن قیاقكب و یتشک
 شالست . دئسن ایم یقاب سونایقا

 و یکتشخب ندیسد یارب هدع نیا

 یگنسرگ و كرم هیلع اپن ۲ هززاپم
 دهدیملیکشت ادملیف یلصا هژوس

 هشپپ رنه اهنت « رواب > زجب

 تسا نالودن دیول ملیف سانشرس

 ناکشیپ راه نانکیزاب ریاس و
 -امروف رپ یکمهد دنتسه یتاپ ورا

 » دنهدیم هلادا ییلاجیاهست
 نونک اتهک « كنيل رتذ یام >

 قفوم یسلکت او یدن وسملیفدنچ رد
 ثكلابم دد دوخ یارب یت رهش هدش

 راتسرپ شقن رد دیان بک یناپورا

 هکیماگنه و دوشم رهاظ یتشک

 یجاشاب-ت ددرکبم عورش ملسن
 نیآ هکنآ زا شپب هک دربیم ی

 «دواب» و وانیب دنفاقافنا هنداح

 هتشرینشک یامنهادنارسنا ذا یکی

 هرخالاب هک هدوب دوجوم یتبحم

 ۱ دسریم رش نایایرد
 نپماب وان فداصت ذا ملی

 تعاب نیم داجفناو ددرکیم عورش
 هقیقد ۷ ضرع دد یتشک هک دوشیم

 هیامرسپ

 یتحلصم فعشنیا دوخ رثهاب ء 7 هناخدور هبل شن

 و یلزجل؛اسم ادمژوس
 یعقاوم نینچدد هک فی رظ تاکت

 دوخ راکتبا تردق اب نادرک راک

 یچاخامت ناحیه هجبتت رد ود, اتم نلخ

 تلج ادوا هجوت و هتخیگنارب ار

 ؛ دناشوبب

 ماکو (رتسیل زبیج و تیبسا
 0 و

  ناتورروبل» ناتساد كيتامارد

 رولچ چرب نرتسد ٍر :) كيب
 قبتد یجاشاسهت كرء یلد دنهدیم

 نیهابب دشدهاودخ قفوم ین ناساب تایندمآ تسا رتشیب یلیخ قراق

 لب روینآ كي بیرفد هدرب یب ملیف و دهدیم هولج فیض تیاهنب اد

 .دروخن ادیرهاظ الماک وریکیم میمصت دواب نوریاب اذل

 نیزرسذا (یشهدآ) یدرم رد نانیشن رس ژا یا هدع ندنکفااب

 اجنیا رد مولعم رارق زا دیابنیم

 اد دن |هدش :شوما رف
 تردقنا زا هک تا رفن وادمت

 لماح وا درشیم رهاظ یتسددود . . دهد تاجت لقاال ادنی رباس_اب رد

 ميسنو دشایبم لوب,یمباتتم خلب ووجوب هطساروب اصنیا رد

 نیاب درذگب كيزکم ذرمذادداد هءاوخانهاوخ ینایحهلتسمكي ندمآ

 قباع یاه هقوشعهزا یکسیب روظنم یاههسع » اددرگیتمدیل وز یناجیه
 - دلن امپ هدن ژ یرتشیب هدغ هک دن ریمب اد دوخ هتشذگ نرنکا هک دوخ

 دباب هت وکچار «یدع» ود نیا یلد

 ۰ دوم: باخت |

 هلول تردق اب رواپ نورپات
 ردتف اصخش هک |دنتدنسچ هچنابط
 عامتجایا ر, اهنآ ندن امههن زدم

 قحیاق ذا تسیسن یدورض نادنچ
 یمیدقناوخهزا وآ كي دب امنیم حراخ

 ؛ ما ریپ دنمشن ادكي ۰

 داس یکدنذ و هدومن شوما رن

 عداذ رهوش دانک رد اریدنمتفا رخ
 ۰ دروآپم هاب دنارذکیم دوخ

 اب نذ یلو ددکیم ك.؟ واب رهوش

 هسوسو هنشذگ تا را طاخندروآ دایب

 با ۱

 اریا

 هفق ناوضتسا هک یناوج دام

 رفل دنچ و تسا هتش شا هنیس

 «هدومیداهن ۲ ندادتاجن هک رگبد

 دنب رخ آ درم هکنیلاحر < داش رطتب
 )وب دش یداپ دن دذکیما ) .نادرکرم قیافنیا نایابدد

 اس وب ورم اووپ ادوا يمهچاوم یرب رفاسم منشک كباب

 تاجن ٍآ نانیشنس هب هچیتت رد دا
 ووگ



 7 ک زا
 هک مأیف نب تام دب وکلا

 هربخ و هتف رک دارق «لوردن اكارو نا دادنسود لف اسم حب
 هک دن اهد رک ین

 هارد كارناطلساب هکتسشنب ۱« نم راغتفا

 ددومنوک !مهذا دوسمهدیمأن «وت رادتس ود

 رنهتسناوندهاوخ «داعهاش> نباشیام اب «سب واا

 دهدناش شا ادنمقالم, اردوخ ۰ رلسا»
 + تسب )ا,یهی واب ملیف نب ارد هک «تاکسا

 زیلو ۰ هتشذک نباذا
 نیر زب تسا هتفگ نا داگن

 یژابه دیاش ۱ مدرک ت ک رش ی

 مهارهدنبآ یل و دشاب یراعتفا «تاکساتبازیل» یارب ناوج نیابدوب
 ؛ تشاد رظن دددیاب
 چرم درج ور نر و نر و نوح ی ی ۳ ی ی 0۷
 ] ترهش بک

 ابیز كئاوح «نوبک اسناچ»
 تب ورعم و ترهشب العف هکیاهرهچ

 لوقب و تساهدیسر «سبت رک ین و
 هشپ رنهو دیدج :رانس «الاکساایج»
 هچب « كاد» ملیناب «:تسا ی
 لاسد «مو رب «؛لکشوخ
 یزابه ملیف نیاددیواب هک وی

 هصب «نابجو هک درک فا رتفاد

 دش یف

 «نوسک اسناچد: وا هنتسا لگشوح

 ندین اسد ناسا لوفشم هکیمادام
 روطچ هدبدای نمب» شملبف نی رخآ
 لاسدوین وسب ین اپمک دد «ملک هب رک
 كب» تفک ناداکن رب-ژا یکی دو

 دها وخ نامیشپ دنکن جا ودژا رک ادرم

 وماقم دها وخپم بیت رت نیدب ... «دش
 تسدب <!فی رظ سنچ» نپ یلل زم
 ,؛!دروآ

 و ی و ی و یخ یر یر و ی ی یو ی یو

 ی ۳ ۳ فر ی ی ی ی یر ی ی

 ی

 دننک هیچ ۱ «میب یئابو

 مسلم ابسد وب و ون هب ی

 مه اب ددو و

 یی راه یلوج»زا ینخس ۱ < براه لوحدزا هند خاسزارت ِمف
 ملنف سیرتکا » لو «یوگنیمه تسن را» لاس

 س و و رم تشچ سب ون ۵ ۰
 گ ۲

 « درب

 و سو را رونللا» نیدناج

 در ادا هک یئابلاتبا هلاسکیو تسیةدانس <یلاداناوویج»
 د ربیع رب یبمانمک درو دومنپ» تک رش شلطو یعامتچا و قیبعیاهملیف
 تافامنا رح تسا هتناول دوخ هنسج رب ٌهنیس و زیگنا وه مادن !ای نوک ا
 اد وتلاولممه «اناوویج» .. .دسرب یندرکن رواب تروشب و هدرکاد

 ههاا ینسباب دوغ لنشرطاخب هرانسكب هک درادهدیقع موک اددیسور

 ««یقرطق» دادمتسا و رنه «یداب ودمادام» ملپفاب هددادرب تسدشزیچ
 هکامسبس یار رب دنس ره «اکپسدوب هوتب وو و دادن اش شنانطومم ا رشب وخ

 -یسو دو گی ,«انا و وج» هکت فک هوب یزابمهیواب یملیف رد هک ایلاتبا
 !تسادپدج «یوگ ارد



 ۱ (ا تسین شوپهدنژ 45 یروتکآ)

۱ 
 نصخش هک تسا

 هشیمه لاحنبع رد و دزا دنا رکبد

 وتا داواش و نهاربپ .بترمیٍایل

 وشیمهدبد مسبتمرهچ و هدیشک

 رسچ ناوج نیا رهاظ مضو

 نحح زا ی وک هک تسا

 جداغب مدف «درا وراهو هدتتتاو

 من امقا و والمع هکنباوک :تساهداپت

 هعاسلامه ,

 تسا .نیتوب
 باسح داک هقباس رظنژا رک!

 امنیس هفرح دد < داک ناچ و مینک
 كلذعم دورپم رابشب یاهزاتهرپچ
 تغارف نامز زا هک یلاسدنچ یطرد

 دداوراه هدکشن ادرد لبیصحتزا وا

 ۱۹۰۲ذ۱ رگیدتراسب درذکیم

 و تردق شبوخ راک رد یونونک ات

 تشی هک تسا هدادژو رپ یدادمتسا

 داک ردلاقتشا رمسکی ژا سپ اهروئک ]
 دنهدبم ناشن دوخ زا یکشیپ رنه

 داپجو تب هک داکناج»

 یدددرب دد البق ددادت رتشب لاس

 یاهظحالملب اق تبقفوم دوخ یار

 تفایردب فوم و هدون تک

 یون آتزاتم زلاوچذا هزیاج راهچ

 ید زبن دوویلاهدد .تسا هدیدرگ

 هک ملبف هسدد ربخا لاس ود یل

 (تویکنهراتو بیت رت4 یباک

 فطل یکدت) و یاچ»ر
 ۱ رد . تسآ هددب درک رها

 همانشب امن كي زا هک رخ

 تسا هدش سابتقا هزیاچ بحاس

 و « داکادوبد > : < راکناچ +

 الصا هک ادیماهلد «نوکیدافیلد

 نان: هتحس یو

 دنب امنیملافشا اتیس هدرب یو

 «داکناج » قایتشا و لیاست
 زاغآ رد « ماه زا یریک هدانکب
 نیتسغن نامهز اددریلاپپ یو ددرد

 ذا سب یو.

 ویدوتسا دداردوخ هن اذود

 ,گیدراب دن دی رف آ رت

 ۳ یا ی 7 هجوم افت
 ۶ هک یتاوج روتک آ راک ی

 اس رذ تک رش اب طقف دنگ یماطا فعل
5 

 : یب .دنه هکن آ ۳
 نا ون .دشاب هتفاو

 نآ وج رب( و دادعتسا اب

1 
1 

 تساط لیدر و لا

1 
 تسا هدرک زا رحا

 لوا هلحورو مادن | كي راب

 دوج واب یو ؛دهدیم ببرف

 ما د هک یمادآ وزاد دوم

 دنهدیممیلمت | وس رب لب لذب و قلخ شوش راس

 وج وم زابستوأف ودنبا نم » 4 یددان مقاومرد

 ۳3 "ه هنا رهام دیلقتان

 نیایاهروتک ۲ دروخرب هوح د داظنا هبلک انس

 هکشن] شیوخ شقن ویدوتسا ۱ ذحم حالطصاب و هتخاس

 كسب درد لخاد هلوصا دنشوگ یم ۰ ِت نو ورا 4 راک ناج

 نیاهشیدنا هوحنب و دن وش رنک اراک ی«اهروتک آ ویدوتسا هک

 نامژ زا هظحل رسه رد رتک [ راک یتسیلائر هسددم > اد كروب وین

 وب دوتسا نی !ناک دنن اه رگ زآ لوح ی ینوخ رب لد دننآوغیم <یکشب ره

 ماجن اهوحن طقف شیوجخ نادر
 هیات رو ارهسردم طفل :دراو

 هکنیا هن دن زوم ابم ارناشراک نداد رونک [ هک دومشموبدوتسا نیایا رب

 دیاب راکچ الوصا دنب وکب اهنآ نیدزمیج > هلبجنه یکرزب یاه

 دننکب زا «داک ناج» دوخ و «ودناربوو

 یربهد تحت < راک ناج د لامهنسا دن | هدش لیصحتل غ رافنآ

 نی هداب رد دوشم

 ن دنا هتفگ ابلاغ درادهدبقعنیلج ویدوتسا

 تئاوتتا > هزسیاج دخاب قفوم یوبدوتسا
 تا وصحم هت دوشیم

 اج نآ رد هک فعل یک دن او یاچ ملیف زا یا نجس
 هدهاثم یبرک امرآ

1 
 
1 
1 
۱) 
۶ 
۱ 
۰ 
۹ 
۰ 

1 

۱ 
1 ۲ 

 1 ۴ 
۱ ۸ ۱  
۱ ۱ 

 ِظ
 ۷ ناج ۱ 1

۱ ۲ 4 ِ 

۱ 

 قم یرادربلیف نی دود ۷

 یرنآت یاهشقن نامه ات دنتخاس

 یجابتحا مينک دا رکت امنیسردا ددوخ

 طعم اب اد دوخ رگیدداب هک دوبت

 .ميزاسنفاوتم رکیدکیاب و یژاب
 لابک اب امداک هک دش

 هببت و دومن تفرشیب تعرس

 البث هکیدعوم زالبق ذوردنچملیف

 نابابدندوب هتف ر ۴ رظن رد نآ یاب

 با را هحبتت

 «تف نیدب

 «فطا یک دناو یاچد ملیف

 یلاب نپ رتهب نآ رد

 هشرع اد شبوسخ یئامایس تایح

 هجنکش واوزنا یرجام تسا هتشاد

 عامثجادد لصحم كرسب كب هک تسبا

 یفاوج اد وا هک شیوخ ناسالکمه

 بوموهد نادرم هجرت دروم ودساف

 ::دوشیملمحتم دنن ادیم ملت وسکتس

 - فیل ) ناوچ نیا هسردمملعم

 تسادقنعم

 (داک ناچ> هک

 تسا یدرم(نوکتیرا

 كب طنف (اهلصحم هچب و نباقحدد

 ثیانک تطعل یکدنا و یاچناجنف

 ۳ هه مارس )و دنکیم

 رام هر یب نیا باذعرا هن اسیمص هک

 و هجوت داب تین لدرد تساهدش

 سا ۳ یلیامت

 شرهوش هننگ فال رب ات دشوکیم

 ۳ «فلعل دیدم

 و نیا هجا دد رب



۱ 

م.نا طلعدیرا و رم
 رجا

 تر

 ۳و

 هاش ربهنافاس نکا
 ص

 اه

 ۲ ودج ی لب اوادو
 , ِ و ی هلبف ین ابنک یه فو
 ول ابقا نام ۰ 0 ویدا د . یک 8

 , سا اد .مشورر , ه و وبدونسا یلغ

 4 ی , 9 و دسنهدب یتاریپضت نآ
 2 3 هد اچ داثآ همین نیاذا دنیاز

 ۹ ِ 1 ۰ مو دود شروش اب و هدرا هیبت یرت یلاشابئو ۹1

 تم ی ۹ ذتما «تشيب هب .تشگ )اب> ون ابمک نادنمت الف ران ۱
 ۱ قون نامدو وظنمی لج شیوخ
 ِ دام و کی مد رله ح وب ران »تف رشیب هاد رد نیلدا « نو

 سام كنه[ > نوجنه ماهملبف یاس دلو بف ضد دویپپ ۴ ع یسب م] سس دنچ هک دوب نيا اهملپ
 «نا ول ۳ اتیزو ۵ ازین ملیم ی ی بوبحمناگ داتسو ناکشیپ ینهزا نت

 ها زا رف دب وب مب ذ وب هد و ۵ماپل نیهرویشم دن روا دد مادختسا تحتادروپشمو
 ن «لگنج هدو ملل تک (نلآ)ودپ زک رب یارب نانآ تبفورمم و ترپشذاو
 ۸ و یلاواه ؛ ملبفیجداخ یاههتحص دننک هدافتسا ناشیاهملبق تیققوم

 ۳ یزاپ (۵ ۱ گر وم و تنادطاق نی رتپباد ول ول وت وه دداویهنازوس» ۰ «نبدناجد
 1 ۳ قطام بوص هطوب رمتئیه «لصادنیجو ۰ « ذرتید قو
 9 «ن اسهر یحاوت نآ یاوه و ب هثب رتهود هرخدلاب د «نیبناجد

 دف وا رب یدوز و نعب «ملیق تن شه . دندیدرک «وب اماینیچ رب و» امتعبدروم ملی
 دب د میهاوخ + هعرب ۰ مبتفک هک وطنامه اد «نیلیداتی رد مز نیاذا «ناکدومسید و و
 روم« و ریام» . دنته

 داو رمو رد تک رشزالق

 رت دا و ناددا رپ ین اپمک یاهملیفدد
 نابای درجبب و دنتجیمص تکرش

 اب ( ابتیجرید )

 یوسیدوتسا توعد ناشداهدارت

 دد یزاب یار اد < وگ.ف دآ و

 دننف ربذب هفلتخم یاهملیث

 مت 4 ژوبکاب تکیدنب دو

 اوارق نادادف رنع

 یاهدیزژ رانآاب

 6 ترم رخم
 زا تفرک میمهت فو ربصم هدنک

 یفرطز تخاس < رکناهانآ »و شورفرپ ناعر

 پک ینالط وم وبوبحم "ءدا
 دبامتیمافب ۱( وی امایئیجرب ) ر

 یل ای دددژد وسسن رب ودمب و« یتایرد

۳ 
 «تردقج وا رد ۰ < امیف دن زیاهلاس

 نرم شنادنمقالعب هنمرثهو ابیذ

 تا

 ) صانشان و
 رتخد «ومام» شقن ناگتشرت > ملی

 وآ تسدب ین
 یا راراق یی هو رز

 وامتس درومملیف هرخالابو هداتسكي اددوخ

 ی
 یداب یلدا نب

 ۶اح هتک

 ز«راتستک رش مل
 هک دشأببم ( لنت وماز

 هدیعاز یموب ر
 اددوخ ملیق نیتن وا .تسا

 یناپمک يارپ «منهجرد شپحو مان ۳

 هب دارف> ایدب د

 دروآ تسدب یکدنا ترهش < هم رب

 دون بسک شیارپ یمیظع ترهش
 ایزو ناوج هثیب رته ( را وفسنال

 ی می اف اب 4سباه
 دنورکبه بونج یایرد تسورود

 ورم .هبص هکییاچ

 ه رب زجمداع یب

 نود هاس دب
 تدروآ تس 1

 تسز يک دوساب یرمع نا وتبمن ۴

 و هتشاد یداب

 دلسیمم رب زج هب اهن [ یتقد : درک

 هکب نابموب مگأاح هک دنوشمهج وتم
 اد . تسا ناب رپص تس وب دیفس

 یوناتافارطاددقیاقاب «یلایود

 هلسلب .ماسرو دنزادرپم وجتجب
 «حدوجوء رب زج مک احهدناوخ رسب زا

 زاغ رد اهدیرا ورم یلصا ناکمهب
 درب ی قیعباد رمكی ریذ یبیدق

 .تشه «هثس هس لهاف یلو

 هب ادم ظتاسس نآ زا رک لوغیاب

 تواوص يرتب دمی اعبا ز
 مون وب ,وتاشام و .بیحع تافاعتا و

 ملک ؛دنآ یتساب هک ددنوبم

 تکه طحالم سک یاس دشیان



 تن وما راپ یناپمک

 ته
 [ )توس تن

 1 رثسکنل ترب ۰ پریاتاو

 ٩ سا ادژدلرک ۰. و یدیلاه دلاد

 كنیملف ادن ور . ۰ وشدارول

 تیلف ناووج ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ رشیف تیک

 ] دنل ریاناج ۰ ۰ ۰ . . ه وگنب ریفاچ

 ۱ یبات تک . ۰ نوسرتسام تاب

 0 رگتب لب هل رس ها نوتنالک كيا

 ] تبلت هاویل ۰ .و و ۰ یا

 جرج

 9 ی و ۱۲۱۱ ۳
1 

 و ییلاولاه ۰۰ ۰ ۰۰ ۰ هدننک هیهت
 ] یجروتساناج و » نادرگ راک

 / یبروا نولل . ۰ یبوت وب رانس

 م _ نوکمویتیرتیمید ۰ ۰ ۰ اهگنهآ ةدن زا
 > جم موج جت > ط به ح حج ی سس

2 ۵۰+ 

۱ 
 ادب التخا لوبعم قب اطتا جی شاقف در« تادد دوخزا غاضد یارب «ژاب رابقدش لولشش «یدیااهكادو -۱

 [ «وگنبدیناجو ما رفایدرماب وا ع ورشان طباورم یواربز دنلکیم «كاد». دریکیمرمضل ماد تشرسدب درم «یلیدا» لنقب میمصت ادابجا
 ۱ دون دوبل لا الطا اهنوتن الک تسوزا یفخم شا همتچ رد یکچوک لولشش شی وخلون فالخ رب «دا» هک دربیمیپ
 ۱ الرچ .دپ ًابمشاگ زن تانصخ شل اخاب زا هتتزا سم «تادو هتشادار شا ولشش شام ندبشک تصرفدا هکتپاذا لبق یا و تسا هتخاس

 دو ربمهناشن شبلفب اددوخ دراک دشاب
 * یکی

 ۱ دتسدواب دوب هدادتاجن یمتحك رمز | ر شن اچ «پرب او رتن الک 1 !تباوو رتن الک لماح اکنه ددرسکیم نابغ اب
 ۱ ما ترور زا روال یشریت یارگف « یتیزگ تیوادب ارگ زار وات ۱ تخاس , 5 رس مزاعیوا «كلا و ی 9 م ك 9 دم هتسدو «پریاتیاوو رثن ال ل نرف ۶ مه

 ۱ بفاوم شیوخ یلاهندوصقمو تبدومامرد «كادود «پریاد
 ۱ (مامتان وكي اچدنب لولشش كب ویا هف رح ژاب دامقكي «كادو. دنکبهد دادتساوخرد ٍ ! تساهتشادرپ یملنحم ءرک اهنآ یتسود ةتشدالاحو دننکیم نیادانکیل ودنب امن دامورات | دنابغان رگب هک, ثامک اب هک دهاوعیم «تاد» ۱

 #»ٍِس»»#»»۳س۳ ۳ ۳۳۳س۳۳۳۳س۳ 777 سسس,س / ۰ ۱ !دوشتیحصفرطد اپ زنادنول اق و رتت الک كي اب دهاوخن :تس) شوهر

 ش
 نه



 ی و و و وب و و و جد حج چو ور و یو و حر یچ یا جد حج سس
 سس

 ۱ ۳ ِ 9 چت ا رگنسنا رف یاونیس با وج لس 1 ِ 1 زر ِ ِ ۳ , 0 ِ
 ۳ _ح_سبپ-ب ۱ ۰ ۰ ِ ب جز یا ی نم

 امنیس تال وصعم

 ندا روریرد ینیست لب فوت یز
 دوخ املیف یاهن ویسکآ
 اوهو دهدبمناشن ت ریه
 رتخاس رد یو فرطزآ هک ینق وفرصو
 ثشیاج « دوریمراکب ملیفكي

 مگا وا راک لوصحم هک دداذگیت
 ب خیلیخو هچ رد اب لقاو] شات

 نونکا یو.دش دها وخلبات
 رد «ناسوساج>مانب ادووخ مان
 لوس سان و دراد مایتا
 دو امامنادملبف نیازاپووو

 ءاگنآ ومدون طیش دا یورروصم
 رظ رو .تساهدرب نب دودیول "

 یناد اهن 1 ملبف ودنیا ینادرگ یدسک هتسجرب نسآ دوتفوواسا
 لاسرداب ی فرانرد ها را ۰

 تفایر» اهملیندد تک رخ ی
  اوزک زاک تمرف نوک أت هد دادیم ۳۳1 بین بن كیذارپ ۱

 یل و تساءدوس ادیار یدیدج منب یادد تلاح ویم را هداومهزییو

 كب هک تسا یرسحم یصاغ

 ربث ان هوزاد تهایش رمش همطق
 ملیفكي رب واصآ تردق نونامهس

 یاهدون ام مانب وا ریخآ ملبف .دشایم
 هتسچ رب رتا كي ناوپ دل
 راتآع ون نب |ناراهتسود ٍكيتتامو»

 رد< رلک هن دو . تخاسروخ هتفیشأ3
 تسدردا ر «اهلک زا و ردو رضاحلا

 زد ملیف نبا تسا یهیدب

 درک نیاهندج رب ران آ رپاس هرم
 ریاس . تفرک دهاوخرارق نادر

 ینادرگ دات اباهنن هک درادههیقعامضش

 هصنب اددوخ یناهن دادعتحا ملبن

 ایملیف ردتک رشودن اس ردها وخ و ویط
 قاهتلاس هعادا رظت هنعع زا طقنار

 دو ن

 دادیم شز را

 نادر ک لک )«نو رسآ وب لشبم
 زاشس(+

 لاسزایدادعت ودرادع لاسجنپ ویس

 دن ] هآرتخد نیاد ملیت

 ونک یراتسدب !ودونءاتوک رسعیاه
 <رقهدو .نوچیکد زب نانادرک
 .ناشخ ور یاهدیما زا یو .تساهدن !دذک

 دو رم داش هسنارف دوتکی ایم یکی (هراپثآ کرتعد نبا) مایا ناد رگ راک «نورسآ رب لدبم» زاریت هسا دیابت یا

 وی هسوبد نوک هک یو زیخاهلیخ (ددراپ تبژیرب) یارب ار (یسب راپ رثغد كي) مابف یاههحص را -نانوادولک و: «یرنال دن
 #۹ ,  هحنس زوهیخ + دیاعا يم فیص ول ۰. رکسآرسا ۲



 هجیت
 هژوس یکتس امنملیف كپتیقف وم

 ناد رگ رک كي دوج واب یعامتجابوع یا
 راک ؛دننک هبیهثو

 هکلب راد

 رحمت و هورمر

 ر تاج هست
 نساناتبمل و ناب و رب رپ ناب رههمبن

 دز وصحم یف رگشقن ور دنا وتم«#

 دشخس ناشت

 م وا وا انیج» دوهظ

 ایلاتبا یاتسرد «نردولابق وسو

 «كاربک ااتبآ> ۰ و رن وهنیلب رم
 ؛ «لدرف نیتدانچ - دوزیلاهدد

 هشنارفیابنیسرد «ودوا تبزب رب»
 هک ت خادنا رکف نیاباد اپسلکتا

 سم ملیف تصصتف رشبو یق رتآ آرت

 رظن بلجو شی وخروشک یدادرب

 ردینسیاب ناهجیناتبس لفاعم هی "
 هشرع و «یرنهد یاهملف بت

 تدرک

 «ادیجب

 وهقالع «یوداییز نانملد

 دن رادلوذیم. یرتدایز ششوک

 4۱ طوب رمنالالد» تبج نی

 ووپاکتب یناک داتسنینچ نتنابیاچ

۳۰ 1 

 تدم ضرعررو دننخادرب وجتسج

 روش یاصویدوتسا يهات و
 نابو رپ رب زانو تخانو تباقدنادیم

 کد را و»

 نیلب رمو سل( سرودان ابد)

 درک زا رحا اد «ناتسلکنا یورتوم

 یسیلکت !بلاچملیدنچردتک رشاب و

 ریگدا شرفهبیسو مادناشیاب و

 دومن سگ یمیطع تی وبدمشی وخ
 «ند ول ابن وس»>دب دچ یق د ( یلادتیلم]

 تک رجاب ودمآ تاسب ناتسلکن ارو

 تثاوتدوخدول [ توپشو تب رفلد

 و .دروآ تصسهب اب وداددیت رهش

 ناو [اتک كمابتيچ رب و) هرخالاب

 و مادنااب «ناتدلکنا یلکس ی رک»

 ووخ بک رست شوخ و فپ رظلگپه
 اد یمیلکنا «ناتسود رتهو هچوت

 (اینیج رب د) . درک بل
 و «یلت سی رک » هب تهابتٌطساوب

 هکنیااس

 شموخ هتهرب ةلیسو مادنا شیابت
 ائدرک یمس دوبهددوآ تسدب ترهش

 قب# و یعامتجامابفدنچ رد تک رشاپ
 شش ادنمق العب دنم رنه# راتسكي اد رخ

 19 ی

 و حین" واتس «ایت كما
 یر بمب کا 0۳

 یو
 رد »

 یار دوویل اهزا هک

 رعا مژام؛دوب

 میدلاو وا دلوت نام رد لباق ثلزنمو ماقمب دوب هتسنا ون
 هسوم هرانسو هدننادر لدنب رثهب (ینیج) .دسرب یبجر ۲ 

 دندوب «ناک رش و یلس 

 مآ ی رغ بونج یاهرهش و 4 ب

 نبهدر,ثخادرپ یم داپس تاشپ امن دیس 1 پ

 گپ رماآ ردامنسناو 3  زا هک

 زهدا ون اغوتف رک یم زابنع « در وسیاکنا ۱

 !شبوخ حالص قسمت یکدناا ی وغدنبط (اینیج رب و) لبههامدنچ

 ۷ ینامدفع تالیصهع ؟ استراب هوا وناخو
 هیچ نن

 ءافا ه سلاورد ادتبا مایفنیا . دریگب هدهع رب یمهملد

  و درب نان ! رب ۳ لک ورتمو یوبدوتس رد

 «بباج اب ( زن وج رفینج] ریهشسب رتک تل ,رثب
 اد لیصحت مود هدود زا یکی ۰ دوویلاهرد . دهیم هتخاس

 لا رج دوخرو دون زامآ دیس رب وازا ناراکن ربخ

 یکی هک تفابارنآ ؟ تسا یداب سل دانیا -

 »۶ هماج ووخ نیربد تک رشیلاکب رمآ ملیف ككب دددها وخب+
 دا هک دژدآ نپا 1 دادباوج (ابثیچ رب و) !دپنک

 بت دد لپسحت دوب هنف رکاچ ۸ . .تساراب نمود تفیقحرو-
 تن د یکشیپ ى رسک> شف دوب رارق لواهب ره

 ۳ ی هکد وب یریهش 4 هدهعب «ربماک و م» ماین رد اد« یلک
 ی دداموردپ یامنیسهدرپ 6 ؛داون اخو ملیف و دشن یاب یل و رپکب



۴ 
 ۱ ۱ ۱6 ۳ ۳ ك :

 ی ۳ ۱۱4 ۱
 ۱ ۳ میم هد ید. هم د ی ۱ نخبه سهل 4

 3 َن "۰ اب ۷۹

 بو :

 لب
۱ 

 ۳ ۴ ش مان خ و او

 و ۸
 ول

 ۳ رب ده نا
 ار و و و ور و او و و و و و و و او و و و او ور ورا و و و و و و

 :بیب ۱ روس و وخ  ۱ ِ 0

1 1, 

[ 

 هممومعو
 هک رد < رفینجد تامزنآاع

 هتنجتک شب و
 دوب هنخودن[ هنیم)نیادد ین اینو

 ۳ هوا زنا "هک راوی
 وا هبربد لسباش هیورک لقب

 یسپ وتمان تصرف و دی درک ه دوو

 ینارنخس و یکشیپ رشته سالک ر
 نبادد .دمآ شیپ «رخالاب یویا

 نی رثک رب اب نتوم وا و
 ینارنعس هقیام هو هب

 «ارلوتو باب

 هاشم اه دم 0
 + یگشیپ رنهنف لیصحن و

 رکایو هکد ن درک تففاو

 هب دن يم دوخ رد اد نت ,

 . دهد همارا هتشد نیا

 ناتس رتهزا یوهک دعب لا
 4« ونب زاک تنومال

 رو هک «تروف دن ویرتاش

 تشاد یلازمب 9

 نا تاهیان 2

 و ین زچ یام ی ۱
 و لاسکب تشذت اب دزاورب

۳ 
۵  

۳ 
 مال 1 نبا دد ۲

 مد یاهتبسقک زا یهو

 ای رم

 هک دع ققوم دیو

 دو سآلسعو هروده دیفع

 و۱ یمکاد رقت تدواجمو است

 رکاو تربارد و 1

 ددودنآ جارو
 4 هلاس هک یفوخان زنیام شو

 -مان رس ود هقتیا تفرپهب همناخ

 «لتیامو وب رس رکاهتریاد> یاه

 لایت هب .هتشابیم

 دوویلاه یوسب اد شیوخ هحوت
 نیدبتمب زغ)ا سو دون .فوطمع

 شبامزآ یارب_رهش

 ۶ وح دضلتخم یاهویدوتساب یمنچ

 اهتیلاعت نیا هرعت نوچیلو دوسن
 و هوس وا یاههتسا وخاب قناوم

 » درگ تمجارم كروب وین ب رگید
 رت ان هصحص یور یلدم اعتآ رد

 تاشیامت رو + دوملیکل پ و كچ وک

 4 اوشیاعن با دید رگ رظاط هدمتم

 لباف یاوشقت «نینچوت اهن آ ءاتتر»

 ب _ هحوت هرخاواب تشارهطحالم
 مپ زلس-وا دی وب دو نا زا رک راک زا
 نیادکوسب اوابنیس ریهش هدننک هبون
 هکد رم نیا و مومت :فوطنسنز

 < رفت » .تشادمان«یگ تربارو

#۳ 

 < رفنج»> حاودزا

 ووخ .تخب



 یراک خرهاش یاقآ
 یعونصع زوب رم یاههنحص-1

 هیهت ویدوتسا نانک راک طسوت و

 دوشم

 ترهشابب رفت (نا رکاک ویتسا )۷

 و تسا هداد تسدژآ اردرخ هتشذگ

 دوشم رهاظین الاتبا یاپءلبف روالمق
 تسقب ابش لاوسنیموسس۳

 دخراامزا تاهاسم

 (زیربت)ر وپل وسرجیاق ۲
 دوشم قالطا یسکب دومی رک ٩-

 یدادربملیف یاربادهشی رتهتروصهک
 تاصخشم هک یتعمتیدب دنابن هدامآ

 یاهرکشل یهایس ایو نامرهق پیت
 دروآ دوجوب ناکشیپ رتهدد ادملیق

 یعونصم لیبس اهنآ یا رب التم

 دنشاب نژ هکیتروصردابو دراذگب

 و دبابنرپ اد ناشتدوص یاههلاچ
 مد دن ادرک اسذ

 اش یتساوخرد یاهسکع -۲

 دشدنهاوخ پاجبیترتب هدنیآ رو

 دوجوم روب زم یاههرامش-۳

 لاید ۸۰ زین اهنآ یاپبو تسا
 درب

 هظحالم هک روطت به رد
 امش هفالع دروم بلاطم دی؛ابنم

 .دوشیم پاچهلجمرد ابترم
 دد ۱۱۱۷ هراشرد

 زی و رب یافآ سردآ پاچ

 هک دوب هدادخدیهابتتشا یروپ اش

 .دوشی«حبحصت هلیسونیدب

 ناداب | ۱۳۲ یتسپ دودنص

 فسرزاب رهچونم یاقآ
 ماتباج رد هکیتروصرد الوا

 هج وتمیربصقت دوب هدشیهابتشا ابش
 اناوخ اد ناتمان اریذ ۱ تسیثام

 دو هدش ءاضما و دیدوب هتشوئت

 می رکشتم رایسب اش فطل زا اتاث

 ۸0۰ دوب زم یاههرابش یاهب الات
 لیام هکیتدوصرد و دشابیم لابد

 طسوت ارقوف ملبمدنناوتیم دیشاب
 اههلجم ات دیراد لاسرا یتسپ هبب

 نایایرد و دوش هداتسرف اشماتب

 سکع هدنیآ رد هک میهدیم لوتامشب

 ميمانپاچ ارلامج هیفاس

 اسنیس هراس شخب لوتسب
 ش مانب تالجمات دش هداد رکذت
 روش هداتسرت

 یعاجشیمظاک رهچونم یاقآ
 زون شب گید دا
 1 رولیتترپاد ) سکع هک

 مک اچ هم هل

 22223 یحیی ر هج مح :>>
 ۰  صم ج

 یاهملیف زا یکی هکتیت روصرد هت)

 دن 9
 نهد شیامت ادشک رزب

 رل دنچ فج و كاوتمیک- ۲

 هدهمءاد ( زلگیانیج) لوا یاپلر

 تسابل ین ابمک لوصحمملمث و دن راو

 و۱۹۳۲ لاس لوصحم -۳
 اد لوالد (یلنیوی و)

 هدازاقا نیورب هزیشود

 ؟تسایراصحت | سکرت مانارکم

 تشادمدهمب

 -ینارباروب زمهصاق رزب زع هدنناوخ

 زین روب زم یک آ و تسا لصدیا
2 2 

 زی سل رت

 دنشاب نتمطم

 نیسح زو رهب یاقا

 ردالق یلو تساجب امشرکذت

 ارعوضوم ناک دنناوخز| یکی خساب
 رگید رابکی مددوب هدوبن نشود

 .دش دیهاوخهجوتم دیئامن همجارم

 یاق] شهاوعب هک (كاون میک) ذا یفابیزنسکه
 نا ردتس ود یزد نی ریش هزیشد و

 نخ

1 
۱ 
۱ 

 ژ رژ رتسا هزیه ود
 تسا شحم غ ورد

 رهوش مان (میدا وه ور)-۲

 تسا(ودرا تبژب رب]

 دون یدص و ناشد وخ ناب زب-۳

 دنهدغساب دراد لامتحا

 رژ رابشالبم هزیش ود

 ناشلد دباش من | دبم -۱

 دها وجسن

 اد "(نیدزهیج) دنا هتشون -۲

 دی راد تسود ناتردام هژادناب

 شلاحب شوخ

 رهوشم»رجنی رک ترا وتسا-۳

 تسا زن ومیسنیج

 هلاسیس نیسحل ادبعیاق آ
 هب هلئسوتیدب ارامش مالس-۱

 ناتسکاب میقع هلاسیس همطاف مناخ

 و ميناسريم اش یومع رتخد و

 یزاد دادرهم

 تساهدشپاچز انطهداتس نیا

 اس ید
 ماش دن اسرب ناتلیماق رأس

 رز ورا هد تل" ۱
 رد ت ارناتی ومع

 ک و اتسک ابنابذ

0 

 ص ر رودقم العف دلجیدر ۷ ۸

 ۶ یا رالک زا ۱
 راس ار (هکلمراپچ وهاش)

 ض ۱ وب ارد * ۱۱ عج

 و مقدم

 رودرم یاد + تب تا
 ۳ يا رب انمض

 نر هلحم ند ادب
 2 دن امن هعجا ره اپیفاحصا

 ۱ ۱ هاشنامرک )
 ی نیسمو ریمرپ همانا

 رهام تدلاوحا دشلصا و
 لالمالعف و میم رخ و شوخ

 و تسمن دب

 یدودزج ی

 رورکن شومارف رکا .تسین راک رس

 (رتکشل ترب)ذا یئابیذ سکعدیشاب

 اش (یشکدوخ) زاو میدودن پاچ
 1 مياهدومن یربگ ولج

 اب و دیروب هتساوخ هکی دو طن امه
 هثبلآ

 ملیف شیامن ماگنه میدوب هدادلوت
 و دش پاچ شسکع (یک اتنک لها)

 را رق یلاعب انجدنسپ دروم میداودیما
 دشاب هتف رک

 هراش نیمه رد هک شسرد اب -۲
 دیئامن هبناکم هدشپاچ

 ۱ ملبث دد ناشوک شودوک -۳
 تشادتک رش تلفغ

 یرردوگ رصان "یاق

 (ناهذصا)

 رادابز شرع بوکساملبس-۱

 هل و دشاپم «ترعتیاومآ زا
 تسا رتبب  بوکسامدیس

 هطساوب نیانک وب تسن را-۲

 لاسدد ( یتدام ) ملیفدد تک رش
 هخیب رثهنپ رتدنم رثه ناونسب ۵
 تف رک راکتسا هزیاج لاس

 یدایذ یاهملیفدروف نلک ذا-۳
 هدنب ]رد هک تسا دوجوم نا رپندد

 مهادشیکتع دشدنهاوخ هداو شیاهت

 . دوم میهاوخپاچ

 اف ردنکس نیهههزیشود

 دعاخب اد(زنوج رفینج) سکع
 اد اید یادردناوح رتاس هاش
 میدومت پاچ هداشنیمه دلج



 هکسماکشه

 مان بیت رت دوش هیبث د

 میها وخ امش ع الطاب ۳۳

 لوصحم (یکاننک) می ٩
 (یکاتنک لها) ملیف و دوب 1

 : دوبن (یکات]
 (هدنا رب نول دام)هدنب یلطنب ۷

 تسارگید رفن ود زار
 (ناداب ۲) شخب جات رص 3

 ,ددادن ینیعم سددآ
 یودادرتسکنلترب سکه

 : میدومن پاچ دل
 نم ححض"سزر ۲

 ملیف سداب یویدوتسا ی
 . دش

 یناماسیلعدمحمیاقآ
 هکی رتخدنآ مان» دیاهدیسرب-۱

 تهایع رتاپ وئلک اي بش ود ملی ۲
 تشاد ندولایقوس مناخ هب یدابز

 ندولایفوس رتخد نآ

 ۰ تش
 اد (اداهوانیدوم) نسک

 دومت میها وخ پاچدلجیور
 رهاوخ (نیتن وفنوج) متاخ-۳

 (وک ام) یچلاشیاقآ
 غوددروک ذم هلجم هتشون هتبلا
 یارب اههتشون نیا هلوصا

 نگدطماامش دشابیم هحفص
 هک یتاجن ۲ ات هلجمزابخ) هک

 روپهایس رک | یلع یاقآ
 «ناداب

 با هتشرت "البق هکیدوطنایه
 اریز دیئاشن اه ذا سکع یاضافت
 حابتحا دروم ناکشیپ رنه یاهسکع
 سرذآب دیتاوتیم اش اهاو تسام
 سکعوهدون هشاکسترادت از ءژانم
 دیابت هیبت|ددوخ حایتحادرومیاه

 بلطیزور میحر یاقآ
 «ز اریش »

 هلاس ۱۸ هچع تی هکدپ| هتشوت
 میدادن ینرح ٍتوخیلیع ,دیحه
 ۱ ۸ هچب كيیارب مينکيم رکفیلو
 یگشیپ نه ژا رتمدقم لیحت هلاس
 ناتسریدهدودمام:ازاسپ تسا
 یشنارسیا یاه ویدوتساب دیتاوتیم
 هتشادن مه یاهلجع دیئابت همجا رم
 کاپ

 یدن و رسیدهمیاق آ
 (ودن | رب نول رام) ملیفنیرخآ

 زونه هک ددادمان «ناوجیاهریش»
 تسا هدصرت ماتاب نآ یدادرملیق
 سک و ق ینابک طسوت ملیف نیا ات
 دوشیم هیبت متسب نرف

 داتهد رغصایاقآ
 دره۱ ۲) ملیف ناکشیپ رثهمان

 یاهملیف یسد رب ) هحفص درد( نیمکشخ
 دیدحت , تسا هدش پاچ ((۷
 رودقمالمف ( رتسکتل ترب ) سکعپاچ

 (زیربت) ینسحم بیبحیاقآ
 رکم میدرک لوبقام دینک شرق

 ؟دوشیم هشیپ رثهیسک ام یل وبقمالعا اب
 ویدوتساب اددوخ تاصخشمو سکع
 فوم دباش دیتسرفب یئاربا یاه
 . دیوخ

 دن زروب زیبماک یاقآ
 ملیف هدنیآ رد تسا نکعم-1

 دنیابت را رکتاد ( تداوح «ادراپچ)

 اش بوبحم هراتبسردآ ۲
 .تسن ناصرتسدرد

 شایوتارف هجیل زا رکمس
 ؟ دیبا هدشن هیضق تفتلم

 یرقاب دمحم یاقآ

 (زنوج رفیثج)ملف نیرغآ-۱
 . ددادمان هحلسا اب عادو

 شیابیذ یاهسکعزا یکی -۲
 اچ هرابش نیمه دلج یوررد ار

 . مياهدومت

 هیهت(كی زلسدی وید) سه

 .دشابم دووبلاه كرزب هدننک

 ناگ دننا وختاداقتنا

 یهاشتل هود نیسحیآ
 هکساکتع

 وشبم لاهشوخ دس ریممتسشب ًامش
 یاه یر هزیرو اجیو بلاج
 (یلیتارصایب) حالطصاب یاه داربا یاداد هتشنک سکعرب اش همان

 هدش نیعام و هزیکاپ یاههمان زب زعهدنناوخ
 تاداقتا یواحمنبم یاس

 7 هتافساتم دوب دهاوخ ن

 دا هتشوت الثم هدوب

 2( یراب رهش.ش) یافآتاللوسب حساب ییل وا ۱۱٩ءرامش
 همت اج رگب ۵ رامش شش ان یاطیش اب "هتفرق ناتساد ت ] ٩

 یتدوابم وگخساپ یافآ هنفقباع فحوتیااب (.-تفای دهاوخ
 راثت انایاپ هیت روص رد دسرب ماملاب ۱۱۷۰رامشرد یاتساد یا
 رفا رب ودتس رد: دینک تقد پوجخ - تساهد وا ۴ هرامشردآ
 لو هرامش ۱۱ هرامش) یاجیینعب وقتحساب یاقآ شیامرغ
 1 تسا هدیشک

 بی ملاع ذا هدنب دیدرکبم رکخ رکم ... یهاگتلود یاقآ
 ءژافکبدیاب هنیسومایتا ٩ ۲۳ هداشرد روبزم ناتساد نوچ و مربخاپ

 رخاوا نبارد هکدباهدو تقد رکم «:» موش مودممکرزب هانک نیا
 تلعاب 7 هحبتتدد دشبم رشتنم هحق هکی رد هحقمود یاجب روب زمناتاد
 ؛دیدوب هدزنسدح ادنآ ندخینالوط

 تدوصرهردمرکشتمامشرک ذتزاودوباجب اش داقتا ییموخ
 دغاب هتشاد هعادا نانچمه امش«تاکع هدنبآ رد مرا ودیما

 وجر هم شوب راد یاقآ
 یما رک هدنناوخ

 سکس ) اش لوقبو یعاتبس دابخا دادنحود اه ناک دن اوخزا یریتک
 هلسم كي امهلحم هک دیشاب هتشاد رظن رد امش الوصا و دنشابم (لیا

 حدد یکینکت و یرتهلاطم رخاوا نیادد هکنی!تلعو .تسا یرخ

 یاهلاس دو مدرم یاس تفرمم حطس ندمآ هواب هب طوبرم دوش
 هنا كس مدیاوخبم ارامش زمرب همان هکیماگنه الثم دشابیمریخا

 هدش لاسدا زبربت ژا رویلوسد - ح یاهآ طسوت هک مدروخرب یرگید
 دسریم اشرظنب نآ زا یتمسق اجتیاروو دوب

 رتشب هک منک ضرع دیاب بلاطمز| یخرب دزومردو
 دووخبم ناکشیپ رنهو نانادرگ راک دردم

 میناوعتم میناوتیمادیبلاطم طقفام ,وکضساپیاق]
 هتیلا)ادنکیم یفرعم امب اد یجراخابو یلغاد ملیف كي هک
 ابآ دژاسیماتشآ نآ ناکشیب رثهاب ادامو ( شیابنژالق
 و داد ریلیف ابنادرگ زاک دن رادلیم ناگدتتاوخ یمانت رگ

 یکشیپ رثه و ینادرک زاک سود امشورتیاژاو دن وشب هری

 < . دیهدب ابتآه
 ,تلعابتح هل أح و تسا ینکشن ادند خساپ رو زم همان .وج رم یأاقآ

 دیاهدوبتكرد !دیلصا

 شریذپ طبار دروم ر> یتاعالطا اشلاوتس هراب رد اما وب
 هجا رم اصخح هکبتروصدد .ملکبع رکق مدادن ای یاهرته ناتسرته

 .دشاب رتیب هیت دیئاش

 رادهت دیا هدش رکذتم دوخ هک روطن اه



 زا ریش زا رخ كو

 مو !:امدیاسسما زووخ لماکت رصابتد هک دود نیا رداقا و

1 ۳ 1 1 ۴ 
 دا رقاقوذنتف د نس زا تعاب هک در وخیم تو ام ین وک عاتجارد

 مضد اهابتیس نابحاح وعاسمكي رشناب یتدهزادس هک نونکا نوتیمام

 رته مدرموتسا هدرک تفرش یاهزادن | ات نقیاسزاملف شان ودورو

 فست لامک اب كل اعم دننتسم اهملیفژا یریظت مک لاقتسازا ریش تسود 1

 تایقا رطایارب داسف زج هک ع امتجا داب رسولگن ادا رقایاهدع هک ت فک دمای

 تاحزو تسوورنه نامدرم شزرا هک دن راددوجو دن دادن رکید یرته
2 

 دنتسهدرکل و دارقارا یعمج یلبدت ربم نیزااد اهاشسنآ ریدم ناباق ۲

 دم وهدرک یزادب رخ طیلب یدابژرادمت ملیفع ورشز| لقتعاس دنجزاهک

 یلصا شززا ربا رب ودتمبقب !راهطیلب هشیک برو ندشهتمو طلب مامتا زا

 رکسفدد مه اهشورف طبلب نایاقآ و اهانس نابحاصدتت اس»یمشو رغب

 دت |هتف رگن رظن رد اهیزاب هرفم هت وکسیامف ر یا ربیاهداج هارودتتت

 بظاوم هک مینک یم یاهتازجاع شهاوخ موج رم مزاج:

 . دو رب نی زا زین یعامتجا رقف نیاات دنشاب دزد صاشا نیا

 لضاف ورمخ

 نی رعب یئامنیس دابشآ
 یاهملیف شاهمان رب هک دشابیم نیرحب یابنس طقف امدوصقم

 لاتشااب ووعیم ولو رعمابم اس نیو هک یم اهملیق بلغا تسایسزاغ 9
 یسزاف یاهملبفب مد رم دبدشهقالع طقق مهنآ ودت وشیم و رب ور ودر

 هدمآ امسنیاهدرب یوربنونک ات هتشذکل اس هک یسرات یاهملیق«تس

 یکدت 1۰ بش هریزجراشتسم « ایی دا
 بش فرشو نوخ , بش و تداوح هارراهچ ؛ بشو تسا نیربش

 ۰ تک 4 ءاخیلذو فسوب ؛ بشدهارمگ« بشوماهتا ۰ بش نزهاد

 متسر« بش دام هسوب + شرب نالصرالز- +

 شورف دروک راهملیق نیابلغا بشچ هعدزملبلب « بش ی ۱
 دن |هتکش ادیجراخ یاهملیت

۳ 
 ۳ ز

 بش, دشخ ردیمدیش روخ

 «وریپ یشزرو هاگشاب»

 یولهپردنب ناتسرهش مرتحم یلاها
 اب یولپپ ددنب ناتسرهشرد امنیسهراتس هلجم راکت ریخو «دنیامت ۷

 وهتایلاس كارتشایارب تسایرفاب یتاعوطم هاگنب ریدم یرقابیاقآ
 .دیئامرف هعجا رمهدربمانب هلجمنیاع 9 اهییک[ و 9

 نینچمه و امنیسه راتسهلحم هتشذگ یاهه رامشهیهت یا رب 1 ۳

 ۰ هب دوخ بوبحم ناگشیپ رنه یایز یاهسکع دیرخ 9

 یشورف ریرحتلا# زا ول ِ

 ِظ و هح ص

  نیهچ تو ۱
 (ناگ رگ ) لای امنیس

 دوس ب وح

 هدنخ رف هللا تمعن

  دننس)یسود رف امنیس
 رمز و رزا نایجقاچاق ملیف

 دارم ع یلا
 دون بوخ نآ زا

 تب رصان

 (ناذاد [)سک ر امتیس

 سقد) مانب یدنه یکنو ملیق
 زا دشهداد شیامت بش۳ تدم(اوبش
 زا لابقتسا دادرمراتدادرم هزور

 , دوب بوخ ملیف نآ

 (ناذاب آ )دیش ر وخامنیس

 رسهش) مانب یناکیرمآ ملیف
 ات ۳ددورک خیداتزا (ناراکهبت

 لابقتسا ودوب هدربیود ۳۹۵2۵ ۸

 .دوببوخ ملبفنآ زا

 (ناداب ۲) نی ریش امنیس
 وناذدات)مانب یتاکیرمآ ملیف

 اب ودوب هدرپ یودبش۷تدم( زبنک
 .تشگ هجاوم یبوخیلیخ لابقتسا

 نا ولهب تژیب
 (ناهنصا) جات امنیس

 ۱۱ را ر(هدی رپ كن درسپ )ملی
 درک راک ودادشیامغ دادرم ٩ ۳یلا

 . . دوب بوخنآ

 ناهفصا) یدعس امنیس
 یداگنژ رتخد یوسنارفملیف

 وداد شیامن دادرم ۱۳ یلاژاار

 لابقتسا درومودوب بوخنآ درک راک

 ..تفرگ دو ارق
 (ناهفصا) هلابام امنیس

 ۱! یناطمتاح صوت

 لابتسا ودشهدادشیات

3 
2 

۱ 

 ی یک نا نر

 وید» یدنهملیف
۹ 

+ ۳ 
 الا ایل ۰ ّس

 ورعبش» ین یئایلاتیا لسف

 رام یخ ی یا ۲۰ خیدات زا

 رک طعس وتم شو رف و و+ انیشنبا

 ,یولهپ ردنب» نا ربا امنیس

 روزا مدرمام» یدنه ملیف
 رد مداد شیامن هامدادرم" مشش یلآ

 ووبندب ات ن "7 شو رف و

 [هلاخدنه

 ( لکدنه» لاه امنیس

 ارم ۱ غیداترد یری ی وه

 وخنآ درک زاک و دشهدادشیامت م ءام
 .تساهد وب

 «لگتفه» و ریث امنیس

 عیرات رد | رتاموس قرش
 کرک و دشهداد شیامن ءاموادرم
 .تساهدوب بوخ یلبخنآ

 «لگتنه» لاه امنیس

 ردناتس وب خرسیوجکنج
 ردغ هدادشیابن هامدادرم مراپچ

 ,تساهدوب طصوتم نآ درک راک

  «لگتنه» لاه امنیس
 ش خراترد عونم هزایس

 نک دشهدادشیامن هامدادرم

 .تساهدوب بوخنآ

 1 دمحم

 - نارباو یزک رم امنیس

 . .. (نامیلس دجسم)
 هثددزا «لک اخد 1

 ۳ دشهداد
"1 
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 یریناتسبات-_سکر امنیس . |
 ان ( داد و)كل-د آ) مظعم یفابمآ _يظنیبو م .مداکهاش

7 ۹ ۷۲۱۵۲ 0۷ 
 ۲۲۵۲ زد معاد

 ...معو:او هه
 هو ۱۱9۱ ۰
 طاها هو ۲ موها!

۷ ۷۲۵۸۸۷۸ 
۱/۵۲۵۸ 0۲۱/۸۷۵ 
 0/۳0 ی
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 100۷ ۱۲۰۸/۸۲ ۵۰ اا 11150/11۰ ۱۱۸ 1۰ ۳0 و ۳ ۳

 دارف دیوید - ناگ روم سین. ویاماینیج ریو : دلا رتشاب

 ینابورا و یناکترما تالوصحم نیرتیلاعزا یرسکب لاسما هامتیس لصف یارب سک ر یامنیس

 5 تشا دگ دهاوخ شیامن ضرعم"یرگیدزا سپ یکت و هدومن باختا ار َّ



 ینایدثرمویک | او یادم

 ٩ نا ۳
 مس 2

 ف

 طم
 دب اپ یم نایاب ملیفوا

 سیت وا یرج مقومنیارد
 دوضلد ءاگآ راک یتسدرب زا يلبخ

 تسد رب ژهاق" ۲ راک

 س نبد و سیول یرج یزور
 (مجنب هلب) ملیف ندندیارم نیترام
 هک یتفو ملم یاهتنا رد دن ز و, هتف ر

 ملیفلوا هشیپ رثه دنالیمید یاقآ
 ددرگیم مقاو سیلپ ببقعت دووم
 دیلک هک ی دارق درخ قیفراب

 رد دد مجنپ هلب یود ۱دشقاطا

 زا دس و درک دهاوخ یفخم یلاق

 یهاگ آ راک هرغالاب دابژیاها رجام

 یاچ دوب وا یریکتسد دومامهک
 یرگبد دیلک و دنکیم ادیب اردیلک
 اب شدوشسس دهدیمرارق شیاجب

 رظتنم و هدشناطا درا ویلصا دیلک
 . دنیشن یم دنالیمیر

 یدنچزاسب دنالپمید یاقآ
 هتشادرب اددیلک ددرکیمرب لزنب هک

 ادیب ۱د هیلک یاجاجک را تف یعمیب

 متسین نکلو هدرک

 نياب وا هک تسنادیم و تشادع الطا

 دوز داد دهاوشن تیاضد یروز

 یرچ یمهفن زا هدیسر شر طاعغب یرکف

 تفگ و هدومن :دافتسا

 یقحا ددقجچ وت یرج یار
 هب تجاح هجتسا نایعهک یزیچ)

 ههاک ۲ راک وراب بخ (تسا نابب

 هدوبهدید وءلیف ههذا رت ولج

 یک دنا زا سپ سیل ول یرچ

 بجمت زا شناهد هکّیلاح دد رکن
 دیلک هک دنکیم هدهاشم یلو

 تفگ دوبهدن امذاب لنقب دی ۳ ۰
 هریگنسدرمهلارغآ ددوخبمن شقاطا

 سس زواگ آ راک بجع هب هب هم ی 2
 نا رهط زا هدنتسرف

 یفیفوت كنشوه
 زا لفاغ یلو دوشیم دراو هلجعاب

 یریگتسداب و دوشبم ریگتسد وا 1

 كب نابایخ رد میتفریم امنیمب هک رصعزور كاب #۳
 تسهج زا تعرسب شغالااب (! هتخوسردپ) یناهنصا " ۱

 وا ینابساب ماگنه نیارد درکیم روبع ناب ایخ فلاخم

 اقآ ! یاهآ : هک تفگیوب یمکحم نحلابو هدیداد
 تدوخه رر یشیم : ۳ ار زاو اهانت ضرب وتو عنامارچ ۱

 هدرک دنلباوهب ار شغالا مدناهگ ان یناهنصا ی
 ۱ تن یناهنصا نحل نامهاب و
 وسک ها دا شوج ی ۵

 ۶ ب 7

0 

 هک

 هدرک نیتداصنیدب ود دوب هدش

 نیا هک میقن نمات نید :دیوگ یم

 حبجحح یرجیکناوب دژا هک نیت دامنبد

 |. .راسکینود

 زی مدیدوفپمن مست رگید مک مک .منکتبحص

 مد و هنروا لزتمب دو رب د

 ه لوفشم متفد شفاطاب هکنتفو
 دوب

 د رکسپم تبحص یرد رهزا

 نمتا رطاخ» دوب هتشون نآ یود هک اتفا

 1 ادب | رم هقالع
 ۱ ررزساپ ما رنحاسحیل و ثف دشیب نآ نتشادرب یارب متسد

 نز راس ۲ 2 ۰
 راک ع وط و یفت و.دشنآ نتشادرب زا

 1 ءاب هک ینارطاخزا یتمسف دادهژاچا طقن و دمآ ولج .دز
 ی لب ۱ رو ۱ زاغآ اقافتا , مناوغب دوبهدش شیک داوناخ
 را + را رطاش ناونهتحت هک یعوضومب مهجوت ناپک ان ودشیم

 انیسهراتس هلسمرد ناکشیب لح هدشهد دادگ هقباسمب

 مدرک نتشون زافآ دوطنباو متفرک

 ایل مهشلیف م,دوب هثفد امنیسب لومعم قبط ژورت آ»

 نشا نمیولج فب دد یلدثص رد یدناب دق ًارهاظ ناوجدرمیل و دوب

 :یولج  نب رب اساب ی وک الصا هک
 ۲ امد زا . ملیبب متسنا وثیمن ارامنیس هد رب فصت الصا هک دوب هنف رک

 یروطشرص تشاد, یثحاف توافت

 ۱ اش هلک و و دیاششدق يلزقتشادن یثوافت نیرباساب هابژ

 ای و تین ابصعاب مهرخآ و اضاقتو شها وغاب دبی و بدااب لوا دوب

 مراسم اوت ادشتدوص + مداد,رک دتیوب زیمآ نیهوت یردق

 سس یلبخ :تفگیمد درکیم یهاوخدذع بدا لامک اب داب ره

 ن نشود ینقو . ثسا تحادات یلیخ مهمدوخیاج دینک رواب مناخ

 ۱ تی ایصعاب درگمالعا |دملیفنای اب امنیس یاهقارچ

 مناردادملیف دیدن تلع و دنامهربخ درمنآ یورب منامشچناهک ان

 ۱ رود درگ رب ادیلدنص نتسشن مقومدد ...افآ ؛دوب هچ دین ادیم
 هاوخ رذع قباس ذا رتهدنگفاررس دشعوضوم هجوتم مهشدوخ یتفو
 برد هک ادیتینابصع مههن و مریگب اد ما هدنخ یولج متسا | وتیم * ,د رت

 تشک ور مریکپ هدیدن متسناوتبم دوب هدادتسدنیپ ملبف ندیدن
 بلاحردزورنامه رصع تشاددارق یدمآ و تفدرب نابایخرد املزنم

 هادبن .داثفادرم نامهب مهشچ مدرکیم هاگن نورپبناب ابخ ءرجنپ زا

 دان ناما رنم ردپ یا هن | واکچنک ءاگن ,دشیم هجوم مهوا هک دشدوطچ

 , دشرود اجنآ زا تعرسبد

 ؛رضرممدوشگ ادتک اب یلاثنها یی ابددوآ ینکاپ یجتسپدمب زور

 اد سناسس وصخم زا طیلب ود تکاپرد + مدوب هدرک شومآ رفالسا ار

 ؟ درب هتشون مهیرصتخم همان .س دوب تی زپ و دراک كياب زور اهرصم
 هدش نم تا ابصع هاب هجیثن رد هک )ورید هعقا وژا یهاوخ رذغ نمضدد

 لب" هکبنروصرد و مورب ملیفنآ ندیدب هداب ود دوبهدرک اضاقت دوب

 اد ,ماف راجت [ د رقم تعاس رس ,دمآ دها وخنمءا رمهمهوا مشاب

 ۷ ۷ ات درکتبت یتبحص امنیسردالصا ,میتفذ امنیسب واذا رکتشننمض

  ثانمو برا زا مب دمآ نوری اجن آ زا ینقو .منک اشامت ارملیف مئاوتب

 هجمیابنافالم مثف ربذلپ درک ددجمتاقالمیاشاقن .دوب هدمآ مشوخ یلیخ

 ۲ ۷ ماج ب وک هشبمه هاگدمیمیلو .دشرا رکنام
 1 راک وتشذگ یداع هلح رمزااب ۵07 بیاد یدو رب
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 ة رگ ناب اخ یربزا رس 8
 هازیرادقمزونه درک تک رو ۷

 یزالیهواب ولبس هک دوب هدوتییتا

 نیشاب تسز) مهاب هک دیداو
 !دنوشیم كيدزت واب نابایخ

1 

 یی ودروآ بل رب یحیلم مست 3

 هراشا تشادتسدزد هک یتهتسب 

 .ورومق

 ٩ یاهدبیخیچ - 3

 یرالیه» هب ور ایولبس
 و دادرا رت بطاخم ارواو درک

 .هگید سه یزیچهی-
 كب نک شرف ؟ سنروطمآ
 ۳ تسوبام

 رد شتدآ قسناس روماص ۱

 لوبیک ام هب ایولیس مالک بیقعت
 : تشادرایظا

 ابا ؛ هروطتسه !هلب  ك

 اروا نشب سک چیه هک

 ست ساومم کن
 هرپجهدوب هداتبا ولج

 مهردمشخ تدشزآ «لوسک
 ودفرگاد شنز یوذاب

 می رب هک هرتهپ 2 <

 باوید نط ءوسو دیهژا
 دنکیمراکچتسنادیمف .دو هتخ

 و دوب هتشاذگز زاک یود 1

 تمرسب ناتسچنآ . داداش
 هخرچود كي هک تفریم شب

 تف رگ ریذ اد یموب او
 : دزناچیق روت

 ,شاب بظاوم

  وسک امندبدشحس ًایولبس 24

 در) هم زمز و

 !؟ تسب وخ رکف ت

 نیمودب <«توگ دام» توعد
 بجمت ثعاب 4 نارمکح ی امهبم

 هکتررطن : دشت .سکتخیگ
 زا یاهرذ هکنيا نودب كرتخد

 ایدوش تحاران نابفارطا هاگت
 نارکح ات دشکن

 یلاعفرطزایدو زب

 دیس روایرگ یگنم ماقمب بانج
 و یناتسات نامتخاسب بشرهو

 تلاسع
 دیعقریم

 هدیشوپ .دزیمرص شژاس یمیدق
 نواعم <رچرآ سیند» هک دنامن

 نامتخاس نیمه ردزین ناریکح
 شیک دنسیوت هب طوب رم یاهزاک
 .. دادم ماجناارا

 سردوام» ندید یهگناد

 یارب <ریوبدیوید»اب <نامرت
 و هداتفا ابشیپ یرما مدرم

 اد اهنآ هچ . دوب هدش یداع

 و یمومع سلاجم زد ًارثکا
 و ایرد لحاوسرد ؛ یصوصخ
 مشچب رگید ناکسمارد هصالخ

 ری فر دم

 اپب اب نارمکح هک یتفایشرد
 نآ ددزبن توگ رام و هدرک

 تیم رس نتنوام ؛بش تشادروشح

 :تفگ واب و دومت زاب دیویداب اد

 امشب مجاد سیلپا نم -
 :ماهدرک یتاقیت

 و یی یاهدنخ دیوید

 ناثدوخ دیاقعو راکدا یرت ربهب

 دن داد نام االقاک را رگیدب
 ۳ با

 و هایس داژن نی هک دیدقتعمو

 دزادن دوحو یق رف دیقس

 سوسمات یتست شیلدب وید
 تفگ وانت دا

 هع- ۳ تسا میچبص

 قیدصتمدوخ هزاب رد ار لنلک

 نحل ناهگان سیوام . منکیم
 را درک ار شراتفگ
 :دیس رپدی وبدزا شیپ زا رت مکحم

 رگمیگ دنز یاپفد-ه-

 !؛دن زاد مهاب مه یقرف
 ناکت ار شیاههناش دیوید

 :دومن هفاضا سیوامو داد

 نمهک دینک ی مرکف اس ۳

 اندأاصت . مته یاهراکس مدا

 نیا یلو . تسه مهروط نیمه
 ملیام یلیخ هک دین ادب زبث ار

 هب میشجات یونگ داب یئاهزیچ

 من ادیمت نکل ۰ 2 قباقح

 . منک عورش اجک زا

 : تفگ یمادآب اور

 رد دیتسه لیامابا-
 هرسیزج مدرم لاوحاو عاضوا
 دیلیام رکا ؛ دیئامنب یناعلاطم
 دیشب هب دیئاصرفب . هللامسپ
 ,تسا هک مد رم تاب داصتقا

 ۰  یرولف ونک ام نوسیمزمیچ

 نام ی نیت وفدوج
 ۲ .. چی ردندیت ورود «ِ ۰

۰ ۱ 

 زلما هب و

 مس نا 11

 سرد

 رد

 نا زا

  ك و ِ 0

 | ا عالطا 2 ۱ آ
 ریال ۳ ها

 ۱۳۳ اد نا وا وم ۳
 رز نماف

 شب* ۳ ایم ۶ رب

1 1 

 داصتف

 زا 7 ِ ۱۳ از اتمام و
 د 5 یم رس ی 6

 ۳۳ اررا زه ... داتفا

 دم هدناوخ متحود

 لاران رک هتفه + هتفه نآ
 رت یاب 4 نا زمیج» رد .د وب

 نیم تاجتسد ؟ اتداماتناس

 زیگناروش یاهاوئ اب هکیلاحرد

 زا دورک ی م تک عب قخوفو

 نینکاس لدرد یطاش و دجو

 . دندروآیم,دوجوب هریزج

 بناب ایخردرا وهنا ویداپیموپ
 نابا و نیلسوج ۰ دندیصقریم
 دنشادن نا رگیدزا یمک تسدمه

 .ماسناب ور لاوانراک هتفر هتفر
 ناجیه و روش نآ زاو تشاذگ
 . داتفا هیل وا

 یادسو رس نایمرد <نابا>

 دد و دز یخرچ . مدرم دحیب

 شالک کی روطب و درک نیلسوچب
 : تفک دوش موهفم

 ها هناوید نبازا ایب

0 ۹ 
 ات اسج نیازا یا ودیم

 ۲ ههارردقچ <نتن ونلب»
 ۱ لیم سا



 . اب دوژ ی
 ۱!دنیشام نیس وگ

 ولخ «داجب و درک جراخ مپ

)۳۳۳ 5 
 هاو موج مهدانک وووپ

 دنتف ریس شیپ نیلسوپ

 ول ام .دوب .یرغ فر

 دس دوب هتل وا 8

 ۰ دوبنیلادصورس مه نارگر
 لا وا راک ردتک رشتهج ناشی

 دندوب هد رک كرت اد ع دارم

۱ 

۳ 

 دود یمچبم سرت ثلاح و وات 1

 نیلسوج.دن درگ یمدرلوت ناب
 نادلگ ربذزا اد نامتخاس دیک

 رآ ربذ هشبمه ار دیلکهک لک
 رد و تشادرب دند رک یم ۹

 نایمذا یموب ك. ۰ درک ژاب او
 ناشیایتخدد هوبنا كربو خاش
 هنونیلسوج هن یلو دیقاپیم او

 وا دوجو زا مادک چیه 4
 . دنتشادن

 .هدوسب یداع ریغ عاضوا "

 هلیس وب اریاچراچانب
 ود ره . درک هدامآ ژ

 بو رث « رظنم یاشامتپ
 خاشنایمرد هتفرهنفر ٩

 , تفر یم ورف ناتخرد

 یا ۳ وله
 تفگ ۳ 

۹ ۲ 
 مه هد

  سیا وس)

 دن دش :ه رخ مه تر وضت
 ز ار ابهبه یقلطم یکید
 ون هتفرس

 اهلص4

 دناهدمآ رد

 زاذغ یرادقمو درک هداما

 یم یورو ددوآ نورب لاچخب
 ۱وپناریاهگس سید تشا فک

 اب ریش» هلیسوب ات درک پاترپ
 اطامادک ردهک دنک مولعم«طخ
 دنیا وخب

 دیمآ ریش رگ ا :نیلسوج -
 رگا یدرب وت

 ریش . داتفا نیمزب هکس

 دوب

 :تفگ یدننب نیلسوج
 تساز فرط هک یقاطا -

 نواوت لاحبات نم . هدش عتاد

 ماهدیناوخت

 ار رتخد یوژاب نابا .
 . دیشک شدوخ فرطب و تف

 ولگ سسو بل نمیکس ادتبا
 تخادرپ شاهناشو

 رد هک روطنامه نیلسوج
 رد تشاد یاج «نایاد ناوژاب
 هدشدوخ یبدوخژا الماک هکیلاح
 ؛ تفل دوب

 ت مدمآ طخ

 هشتم ۰ مزب زع ان

 لایخ ملاعرد ار یاهنحص نینچ

 یمقوم نآ یتح. مدرکیم مسچم
 . مدوب كچوک یلیخ هک
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 «یرولف لوسک ام» یارب
 نایموسب هک دوب رت نشودژورزا
 یالپوچو دن دیزرویم دسحواپ

 + لوسک امردب .دنتشا

۳ 
3 

 هدیسر نارمکح یرگ یشنم ماقعب توگ رام

 درن « رچرآ» یاقآ وا نواعم ابو دوب

 تخاب یم قشع
 نیو جو جی جد ج جم جو جوجه و جو

 راکهدب ایفرح نیاب ششوگ ادا
 تحیصت ارشرسپ !رثک او دوبن
 نکیلدشابن .تحارا هکد رک يم

 لثسلا برض قادصمب شردام

 . دنیب یمماختشخ رد ریپ هچن]»
 میاقو ؟ «دنی ه هنیئآ ر» ناوج

 اداهنآ و دیدپرت هنانپپ مقاواد
 درکیم یجالح شدوخوزن

 شیدتالامنز نیازور كي
 باطخدرومارشرتخد  نیلسوج

 :تفگ و ابو دادرا رق

 راک هشزوگ زا ؛مرتخد -

 هتیاش هک مونشیم یتاپفرح
 . تسام ناش

 < اموصعم یاهابقاب نیلسوج

 : دیس رب

 « رگمروطچ -
 نهد یولج+!هرادنروطچ -

 مهنوا .تسب هثیبن هکاد مدرم
 .یبیجع و یاسح تیعتوم نیتچرد

 زا ییلسوج هکبرواع دش ادا

 تفگ و داد كن ر ریخت تلاجخ

 4نابا» ریخآ ؛ دوام

 و هدیاوخ

 شر خدفرحیرولع مناح
 تفکو درک مطق ار

 متسه نلسطم !مزسبزع

 یراقواب وبیجن درم «نابا»هک
 ونک رک کف + سا
 ؛ دشاب تحاران نتلیم

 ءاب هکنیاضحس «ناباد

 دشناطادراو , دینش اد شردپ

 یوکتک رد دراو ار شدوخ و
 و دیس رب و دزک رتخدوردام

 نا مای آ؟تسیچامش رظن -
 ؟جتیا تسا رتهب نم لثم یناوج
 ۲ ییواتسلگنا دو رباب دنک حاودزا

 , «هریکب نژ اجنآ ذد
 پاوسح «ارصم نیلسوج



 هد رپ ِ
 ند تب هرب رب

 تب هکیساکته ار < تدان رب و

 دوکیم رها وا رب يبلا ریوصت
 < كنیک یرنهو » زا مصم

 < تدان رب زاوآ و ملیت نادرکر

 درو ایم رطاتب نینچ

 تا ی تا یا

 ج !رهنحضنیا ۱

 مشچ یتسیاب_یم ارد

 هتخودیدامرسلیف نیب دود ادورخ ۰

 یولج اد یلایخ .ریوصت ارهاق 5
 نییدودتشب « دشیب مسعشیوخ
 تاکتا دیب وچ هک دو هداتسبا یدرع
 یهلاریوصت نامه درمنبا دادیم

 هدش ءربغ واب دیاب اهرتخد هک دوب

 هخرع ادشیوخیرنه تردق مامتو

 یاهتنم رگ, د بلطر دن + دنیامن

 شقن نیا یافیارد ادیئاتاون و رته

 دوب < رفیتج»> طقف یلو دندرم راکب

 اد «ریوصت» ینسارب تستاوتهک

 تنس > دوخ اقاوو دنک هدهاخم

 < دشا < تدان رب

 هیهت را هک یتاهلاس یط رد

 ید درنگ ی م نزنیا ملیف نیتن

 دوویلاه ناک راتس بلعا فالخ رب

 طاشن و روت ژارپ مماجمرد درهظزا

 تقو مظعا تممق و هدزک زا رتحا
 و رنه « هداوناخ تقواد شیوخ 7

 هدونن شیوخ هفرحس نوتف نتفارگ)رف
 ویمومع لغاحمرد تردنپ اد واتسا

 تفاب ناوتیم یغامتجا یاهتیلاش

 < باتفآ رو لادج > دد تکرشاب
 «داتسو كی ناونم یت رهشیویا رب

 یاهشب قشاع ودنوا نذ < نیس
 نیاذ| تعص «رفینجد و دومن زارحا

 یاهتیلاعف- .تسا رازیب ترهشعوت
 یهاتوکهب دودجم وا یعامتجا

 دوظنمب۱ ۹۵۱ لاسبیو هک دوشیم
 ءرک میقم ناذابرس ندرک مرگر س

 !درفسنپا .دومن تیپ له ۰

 و تافبرشت لی
 رد . دادماجپ

 ید داک هد یعونت

 یارب < نژكي هرت 7
 - هدهعیودو رب یاهرثاتت زا یکی

 نیاددوا دوخ یژابهن رک و دش
 یل ودوبهدننک عانقاو بلاج شیا

 شی امن كي یلک درب «نذ
 .دمآ ردراک زادنیاشوخات

 یارب هک تساددص رد «

 دنشاب شت ادنزرف

 ۳ ثذوک لاسهد راهچلوصحم
 ۱ یاه تیلاش یمش رقیتح

 <رلیاوومانب یاهدیزرو نانادرک /

 1 6 كنیک یرنه دو «نتسوهناجو

 نیریاس زا رت هتج رب اهنآ نایمرد

 1 ریخ| سخش < تساهدرک یاب تسا

 / < رفینج» ملبف نیتسعن نادرگ را «۲

 زیچ قدع > دد لدوایربهر قوب

 ( علدد هبث ) < تسا یهوکتاب
 نبرتبوجحم» داختفا یویارب هک

 دومن ذزارجا ار «لاسنز هکنب رتع

 تساهدوم دادهدمع زین

 هدعنآ زا یکی مرنوجرقینجو

 هیلک هچ رگ هک تسا یناکشی رتهدودعم

 نبات و هتسجرب داثآ ناشی اهملبق

 فیضیزاب زک ره دن !هدوبن یهجوت

 ۱ هرم دن |هدادت هئا را یتسسو

 تسل نزنیا یاهفرح یکدنزلاس

 دینکیم هظحالم رب زرد هک تسا یئاهملیق

 «تدان رب ذاوآ» -- ۳

 (متسیب نرقسک و ف)

 <یتفدوت هکینق وزا»- 6

 (ته زلس)
 ۶ < نشعیاههمان >د ۵

 ه ( سلادلاه)
 1 «بتف آ ددلادج» - ۰

 ( كب زلس)
 ی ی ۹:

 < ینژریوصت » - ۸

 (هینرلس)
 2 اکی»-۹

 (درتم) «یدا ووب مادام»-۱ ۰

 (تن ومآ داب ])«یداک 9-۱ ۲

 4 یگحوبلق : -- ۲

 (دا-فسآ)
 «یرننج یورو -- ۲

 (سک وف :هدننک شعب]
 < هنندتسدزا و -- ۳

 ( ایلاتیادد هدشهبپت)
 < نارب ادناطیش » - ۳

 (نتسوهناجلقتسم ین بمکی قلعتم)
 < نذ كي هرترپ ۶ 6

 (یددوررب همانشیامت)

 یهوکخاب زیچشعد-۱

 (سکوف ) + (عاددهب) - «تسا
 1« وا دسیما ربخب حبص)-۱ ۶

 , . (سکدت)
 :ابلرد یدرم » - ۲

 (ود ران تب و, ۳ ی

 یاب «هزابشنآ كارتخدنیاو ملیت زا

 «ندرسآ و ادرگ داگب مودرای] واک

 نادرگ راک ن .تسا هدودن تک رش

 تایصاخ ۳ یدمک دوزبت

 زا یس وسجم ر 1

 داجیار < رظ هن د» یژاسملیف كيس

 زتناف » ای شغب حرف یاپیدیک

 دومن كرد میکدنژ
 نسنآدونم < میدادهژور د

 تسی رگی دنا وج لستن لیکشت رد هک

 مهس هعنارف یامدیسناوج

 رهوش نمضدد, هک «میداوو دراو

 یلازسب

 رب ۶ اوج وابیژ سب رتک ۲

 یحیون وب رانی البق دشاب یم عودراب

 یاسهمایف كنبا وتسا هتشاد لانتشا

 یامدیس هدبز تالوصحم هیابهیو

 ددرگیم ورب ود لاعقتسااب هسنارخ

 دد)دمات مدلن ادب زک رهو وا ریخا ملیف

 تک رشنآ رد «لوت دآ ذاوسن | رفو هک

 نادرگ داک «سوماکل سرامو دراد

 و«لوسآ وب دولک دو «باذک كرمو
 یاهدیمازاریت هما وتابالودسیت دو

 بوسحم ها رفروشک یامنیس ناوج

 ؛ نات ادرک راک زا رظنف رص .دن وشیم
 ناگشیب رثه ماقم ناوج یاهروتک 7

 ؛ژب رب دنی امنیم لاتشاا ر یمیدق

 ترب دو ««یدالوانب دامو؛« ودراب

 نایتسی رک د:«لداک یناد» ؛«نیح

 ربلب »۰4 زملب وكينيم ود» ؛مدواک

 نایتسب رک »۰«ناییافزاون | رنو «وکب

 یددز.ب رگید یاهدع و مناک دام
 دوخدیدج یورین اب ادهسن | رفیامتیص

 دن انیمت یقابدیدرت یاج وهدومن ریغست

 رکب یاههدیا ووت رکفاب ناوجلسن هک
 یاسنیس هتفشآ و ناماسان مند

 و هدیشخب یتدوصورس ارهنارف

 لابن دنانچمها ریلعف زیمآ تیقن ومهار
 +  درکدنهاوخ

 هک یر 7 ۱

 ناوتب ات درک هدهاش مشچاب دیاب
 ت دخا لماک تل نآ زا

 هحرعب « راکناج > دودو

 یاه لاس ,نیتسنن دد یکشیپ رنه
 یعیبطدایسب یا رجمكيزا یویک دن ز
 ناوجنیا رداموردپ تفرکتروص

 نتاتن هتسبنرب ناگشیپاتهذا ودره
 دین خ سما دیدی + كروی وین
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 طخ

 ریو تم
 ۲ اس

 ات وک ددوح د رب میت ۵2
 اب یار طقف و طقف هک تس
 ُم» 

 رژ 37 7 سر ی سس
 ۶ روا 1 1
 ۳ و لیامت

 ۶  راهوب ۳
 ۳ 9 5 دس وتب شسدوخ

 ,اههدو
 رر دنک راکت اصش

 | هک دهدیم حیج رت مه
 یار یداکس»)

 ۳ انس
 | , دوش دنم هرهب تسبد

 زوم هک دنادیم ر
 رونرد ی +

 ۱۳1 لاری و
 با نبع « یساسا قلخ هن و تسا

 دب رل وراک صخشددوم دد ررسقت

 تسا ساسااب ایوق
 و

 هناضاوتم شود ناسا یتقو
 ساسجا اد نردم رنه غباون نیا

 یئاکرکفز رطاب ادنآ و هدنکیم

 ۳3 هتشرد مامآ دد دندقعتم هک

 و هدیچبب تنص و نف نیا یاههخاش

 دنبقدیم و فی زح نق همه ,شماغ
 ر ابنآ تمظمس . دی امن یم هسیاقم

 ءدرقمیب ,رتشرب 1 منی !وع
 قامنیسیا رب كنب ادب رل و راک رس

 زا دب . تساراک لوفشم اکب رمآ

 ناشیارب زین یدیدج ملیف + زابدنب»

 «دشن ردا اهرازابب زونم هک هتخاس

 تئاوت دهاوخدووبلاه ۱:۲ تسا

 ناز ورف نانچمه| رد رم «نیاكائب ات رنه

 تسا یتسرب نیا ۲ ددادهاگش

 هدبآ نطب رد دیاب اد شعسای

 درآ وجنسچ
 ۳ام و حد مه

 ۳ اش هو هه

 + یودو رب هب شدودواب دراوراه

 ؟نیددان ربو همانشب این دد تک رش

 ۱ دوب ماوت هففو یب اببرقت

 ۳ هیپ ره نیا هلن ]دو واب
 9 تکی ناکامک

 ها نکن رز

 ۱۸ و ناوتخ ثیسب رثه ریاس 4

 ادیب :دزاسیمكرتشم ۷
 ادرر : تک رشز
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 تحف تبجوم هک

 وا یارب یتیوحمو
 واب اب یلعرس>

 یارب وا دو وپ< یچابآ
 ترورضملق وه اه نداد یتشاجد

 یاهملق رد دشاب
 هکترچ تم

 . تشاد

 هتتیازالقات مهاقآ نیا ج

 دریگب از زاکسا مودهج
۳ 

 دح یلو دو یمن, هی رته اب رقت

 و دش دویشم هزیاجلنآ نتفرکذ
 هه وا زا مه یتاب

 ملبقكی طقت هتاقماتم هکدناهدرب

 یاه ملبف

 و

 هدش هدادتیاس واز لاکیذوم <

 هدوم یزاب هک یتاهملیق وع 1ز

 دشابیم < رتکاخر و ملق

 تریاو و و < تروهآتبر»اب «
 تسٍای زامه«محم

 وا زا هک یخ ن سلوا - <
 هکدوب هاژرتو ملم دندادشیاس

 نیادد یکچوک لد نتشاد ووج و
 ناکشی رته نام هد تساوت ملیف
 یتاج دوویلاه لوا هجددودای
 یئاه ملق رد و دتک زاب دوخیارب

 یوق ردقچ رهوو لابوج» دتام
 - رتها « دن روخیمنیمزب دنشاب

 ۱3 «نیانک درب تن وا» ریظن یناکشی
 هه هر سس سی ووشیزاسه«تراک وب یرفصد +

 و

 سا

 دب رسا و هاو لراخ» <« زور ۳ 1 #
 سکنت ابلماو و لاتوو قطعا ملق نیلداد

 ِ دشهبهت ۲
 ست سس

 سون وو یامحیاهامتس زد بشمآ

 ]سل بل تم ط اب

 رزم
 ِ  تساف ما )تلخ

> 
 12ت



 بشه(

 انایدامنسیابی سا رت_ایندامنیسلاجمنلاس

 روت هک تاهج هفیان یادرگ راک و هدننک هیهت لیهود . ب : لیسس یندشن شوهارف و میلخع راکهاه

 دروایب هدرپ یورو هیهت یتیفیک جیههب ارفآ ریظن لاس۱۳هب كيدزن زا یب هتسناوتن دوولاه
 ۲22 5 رچ تر و .یعیصیت 2 ِف 1 ت

 نیکیهس جا وما

 كيمادوناب هدرپ یود شیامن - یگند ملیف

 هرادگ تلویدنالیمیر_هرآ ویهتاز وس- نیوناج :لا رتشاب

۴۶2۲ ۲۳۶ ۲ ۷۱۵ 

رالد نویلیم دنچ فرصاب هک تعا امنیس ناهج نادب واج یاهملیف هلمجزا
 را و هدش *>-

اب هجاومو نایاب ین تاتشم لمحت اب نآ یاه هنحص
 رعق رش یقایرد تاردخ ییرت میظظع 

 یاناع يا وروسجنادرع هزرابمو د بن روآ ناحیه هنحص ص وصخب و هدید رگ هیهت اهسونارقا

 دوص" دیتا امشرگر ه هک هدمآ دوجوب یعیبط یردن» یلایرد یاب تشهاب هتشذگ اجزا

 دیا هتسشت ًامنیسرد هک دیک

یر الریه یاپ شد ناتخاس یارب اه لبمود . ب. لیص
 هزیگمبس جاوما» ملف م

 ۱ هسا هدرکح رخرالد نویلبم من علم



 هالک و ملبفیوو ۷۷7 لاسروو
 هک تخاس اد < ییاثاتبا یریصح

 دا رق تح دوم ربژ رد !رستآ
 تعاص ملبخنب رخ نیا اما مههس
 ود و هم لاکسیو !رییز درون رگ
 زا[ رد ورک هضرعاد 4 وصرت موآ
 هیسبت هک یموم . :نطان ياتبس
 هوافا بدم ميلع وح وا نفگ تک
 راثآ یتشم .قاطان شوپ رس رعدوو
 « دن دریمهیه هناقحا» شزدایم
 فنی هک اد یتسدخ نامه رفک و
 یانیس هب < ابول ۲ و اب وودیو
 «توکسلاقحو اب كاکجهو اکرم
 هیهتاب؛ دوبهدرکناتلکن| یتیم
 یاب« «سیزاپیاهفقس ریز دو»
 یسص و( )  داد ماعتا هتارف
 «تسام لام یدازآ »نوچ یتابسق
 ردزبن ادب و تخاس منوی و
 هیهت یدانآ اکیرمآ و ناتلکفا

 «ینیلبتسدوو تبعوم اب هک دون
 دوبن راکشآ دو

 فلتخم یاه ملبن نام رد
 هجوت ههزاشم هک یرنا رک هد
 ناتسلگن !یابنیس نیققحمو نیخووم
 یریصح هالک ز؛دوبتبلج دور
 نآزا ولاب دد هک تسا«یتایلاتیا
 نیلوئس هکیدوطب . میدرب مع
 داپظا ( ۲ )< رتبن ملبق لات >

 « ابملیفنیا)ا رظتفرص -
 اد اخ تسد مناخ و ابنالآ دد

 ورد دوم تم
 اب هبسود رد هد

 و تشیزوگ ر تا « اهتت
 نو یو ۱

 قطان ملیت نیلدا اما . دشراتعا

 کا رگید و حیات

 ید ۱۳ تم صص مصا یی

 ۳ یاهبتکمو اهکبس لیلحت و هب رجت
 ف 1 ۱ لی اق یر یر یو یخ ۳ ۳/7 یر یورو0 ی یر 0 یورو یوم یو نون

 7 یاراخ , )ام داو ها رمهب یزتناف)ا زن یقیقز رئاره زا شی ملش نبآ دناهتشاد

 ُِ ۳ 0 ۳۳ هءاج هجونم راک هلسح زی هبل وهتشاو دننقالفو راتساوخ یرکید
 5 ۱ طسوت-سحا هقیط واوژووب و هدید هبت رمنیدنچ ادنآ یرایس
 رض ۳ ناو ه«نآ درجو اب دون هسلارف یاه تفوشیم شیان دیدجت هک راب رهزاب
 یاس ۳ یاهدنب وک و داح هبنچ تالمحنیا دن وری نآ هدهاگیب اددجم
 0 رواوص وب رسارس رد رلک هنر اقپمم ,تشاد اب رلک هب رغ وبت هکدن دقتسم یهو رک
 7 زین اد ووخ حازمو هلذپ یحنآ دشزاغآ ملیفنیا داجپا

 يا ۳ جی ۱ اهههفهف هنافلردو دوبهد رک ظفح كف. یود زا ملیفنیا ناتساد
 و۶ ۱ ا,وج- شلیق نایچاشات زا هک یلو دش سابتفا یی رفت «سرانو

 ۳ ناقساتاکت هچ وتماداهن ۲ .تقرکیم هکدنآ زد یوف هیوجهكی تروص
 و ۰ دنکبم یکدنز تآ د» هک یاهمماج هب نآ یط هک یتالبح «لاحنیعرد
 ِ ۳ ز ری < لابلاتیایریصحءالک و هبهنتخاسیم یاه هباع ۰ دشیم یعابتجا عاضوا
 سا ها۷ هه

 سا _ ات ی
 ۲ ؛حاوداا

 مط»كلم رصان هک یاهنتحس. تسا
 دها وغیم شرتخد تاقالم یارب
 نداممناخ و دوش وا اطا دراو

 یافآ یهجوتیب هکدتتسه درجوء
 .دنناس رپ !ردهاز

 : دی
 برو ندیوگ زا دچ ددریم نفلت

 و دنژرلیم اهروکد یئدمات قاطا 4
 1 ات

 [اددادشژرا ههنب) ماخمیق

 ۱ تم دم ی نم صف

 ۱ یگ دنرب تشک زاب
 هدن ز یلیخ ,ناکشیپ رتهمپ رک هلوصا هدادن ناشن دوخ زا یرنهژ اب وک دنتشوت

 رصات رس یاهوم

 هد شما و

 ۳ ۱ و هلبا رم
 لو یر مالک. داماد سا لود و دژرم قاانوب

 وموانف | هت وب راتک رده
 سو

 مروخبم
 روش یا هلتسم سدرع یارب نیا
 یو , دوخالک ها رمهب تسیاب یماوا
 داماد دزن * ۰ دوم تفع املا
 ِ ؛لاحو « ددرگ رب
 تسامدش نادرک

 رلن نیا رد زلک هک یعامتجا
 + نمجا مدرم ,یتشهزا دهدیم ناشن
 دروغ انشهک « روابدوذو تفرخ
 ده زین ابتیمد ًابندوخو هاوخ

 دش هتفگ دابکپ هکب روطن اه.تسا
 ردیمداصیاق را هداژنوامم مناخ
 اجنیا - دسرسییم تیال نوم هفاک
 دشابن یدب یاچ ؛تساجک

 مناخ رثکاداک وپیتب هجوتاپ
 و زاب سوه نزكي هک دازنواعم
 یک ابآ تسا لوبنم نارقک شوخ
 رد ینذ نینچ هکدرکههاوخ رواب
 . دسانشنار «تبالنوم» نآرهت

 تقد ككچوک کن نپاب ارچ
 اه ملیف یاهرتک اراک ارچ,دوشیت

 نوجو مدنام رد

 یزاوژروب همماج یاهرتک اراک زا «هحی هه مدرک یدمقاددد . دوشیم لبکشت ( ام رب ورود یداعساغشااب تقوچپه
 , دریکبم هرفسم داب اد ۵۵
 نیرتهب دیاش ۰ ناتسادذا رظنف رص
 هشاب یسورع سناکس ؛ ملیف تسق

 نشچ هک یلزنم نلاس ابآ
 ددن ویپم عوقوپ نآ دد_هکسالاب
 ؟دن رادتقب اطم نآ مابتشپ اب

 اوت لاحنیعودو ؛یتسیلات ر الماک بونجمداتقارود» ككورتم یاههاخ رهبنآ تافیرشتو اههتیلامرف هک 6 ذایکی .دای ادناسنا م تشپ
 یاددبوک رلط ر دنهشب حوراب 6 یکی نلاس هکیلاحدد دژادن ایم رپش
 « هاد رکذن هیاب . دن وشیمهضرع یاهناب ایخ للجم یاپنامتراپ آ زا
 داماد ارجام هلسلس كي 0 ملیف تایل زج رپ اسدوومدد.- ارپذ + دوپکیمرس ماجنا رسیسو ره دزاد قلعت نارهتلاش
 ءانح» : سورمکدنکیم يزویتو 1 یدادربف)ا ؛درگ ميهاوقترگتنگ
 ادا متاو رد :تساموصس ركاپ ككپ زوم ويرادرب ادص ؛اههنحصرون و

 رثاهرتگ|رهکدوچ ورپ یکشمملیفهدم 4 ۳ ۱
 دزماک و نیئد تاصخشءاب هک تسا
 ؟ یاءافحا عامتجارد ۰ توافتم
 دنباپیمكاکطصا رگیدکب

 هدوم رثا هداب رد اثرد لداپ

 * يئاف نحد> : دیرکیم تمچ
 ۴ تسشا؛میهدب مفنیاب مین اوتم
 ۱ نیلپاچ راثآ نپ رتهب زا رظنف رم
 "یگب ادننآ .میاهورتخاو چیبول
 هناهیدهکن یرت قیفدا و نیر ین
 < میددآ باسپ تماسنادود

 :دنارنغس نآذا ادتبا



 هدنبآ همان رب

 ِ : هو ۱ ]هوس

 ۰ ۲ ۱ 6 ۱ اف لک ۱
 املآ یاهنمم شزرارب ۲ ی ۱ شز ,ا ی تال وصحمژآ مث رتس بلاج ملیف تب

 | عیب ول وک زا
 ظنیب یریمآكندو جعیهه یاد هنر 4

 اه ۳9 ۳
 دوعن دیهاوشت صومارف اه مار آب



 [ صوت ات
 ا / دو ۰ ۰ / ِ

 ۱ ؟ دن زد تشگ زار» 1
 ب ا
 یلالط رصع ونذوتسا لوصح+ ُا

 ۱ دها ز هل اءالطع ؛ نادر را 1

 ۱ یناخ ؛روت وم و راد رسملیف /

 :؛ نانکب زاب ]
 ۱ دو رهب؛ سحع , . ۰ + یعیطمكام رصان

 هم 1۳ 1

 و

 لدصم - یتشهب .یمیرک

 ارچسب سن سکدچیه هست روص رد

 , دنکبمهیهت ملبفاقآ ۰

 ! رنه یا رپ اققجم رده لا وئس هط وب رم رومام زا«

 ام میدنم رثه ام اقآ » رثت ۴۱ناطلس دورو عاومرو
 و 1 .دین دام
 هدن ز مینا وتیمن رنه نودب ءلبا و فلپ ورا رهب س
 مهتشادن توراپ - لو
 فصنم مدآ كب ناپم نیار» ههدم سال

 و دبوگباد تقبفح دوشیسن ادیپمه . شوگ وا ناناسبیسک رگید یلو
 «ددادندوچ ونوزو هکدنک فا رتعا  روطعم ار وا یگمه و هادن
 ناشلاح رکب دمهدوکژا حداخدا رفا ۰ دننشاد

 ینخس یسک تسا يفاک, تسامولمم  ابزپام یاس تمص هزاحو
 دوربدننشملف یردنفیدقنم ؛دیوگب هاگ رها رب هدش هجاوم یضونینچ

 دا رب ایی اب ددود نودب اج ترلوصعمیس ارخو لادتبا للعزا

 ممه او تس اد اپوجكاغ و بآ نپا یاهوپدوتسا
 لبلدنیمهلفاعمدآ كيیا رب و .دوب
 درجهاب 4 ما دیو يا 7 .رکبیو تسا ینکخب تا

 رب رگیدللط ۳ رکبد داب ام هنشذک غلت تایپ رچن
 یفا رپ | حب لپ اقملیف كي هدهاشمتلعب

 دروم ارث آ ( سر ۱ ۱
 لب هله نود .ميختمرارف فی . گن ام ته
 دین زانژا یاهع لوسم با و

 راث اسان واتشد : رلو جت يا گ ۳

 می هادر 1 ی ۱

 وی :

 نامو وغ نپپمب نلب را امنپس

 0 وصع+تف رشپ یا رب اموال یار

 نه رگ ما ۸ .دییفع نا ربا ران

 ام یاههبنچ ام اهابارر

 امهسشآ فدا د4 یک ه زب تشک زاب و ملیف

 مهد دا رق دصب ددوملبز

 وب ران و هژوس
 هلش ون ملیف زا رابت دو

 نانک زا« یگهن زب تشک زاید هژوس

 سابتفا 4 ۱۵ل رم را سب یگدنز و

 تسامهب» رگ

 رف رحم نیا هاربااا هاگ ره

 هتسا م)المفاوم نو رد) مپ دذگب

 هاب (دوش رک ز باتک هدنسپ ون مات
 تباهنب ساپتقا نپا هک درک فا رتعا

 زانونکاا ربذ هنف رک مان۱ هایشان

 دد رکیم طابتتسا نینچ ملبف نباهژوس

 شبه یحوب و لدشب« ناتساد كيهک
 ۱ رچ سپ۱ تسا دوطنپمهاپآ و هدوبن
 !دید رک باضتنا | رث"[

 آ رهاظفداصت كب دو هک ید رم

 رثشنم وا كرم ربخ و هتفد نیژا

 هاگمادآ زا توب ات نتسکشاب هدیدرگ

 و ددرگپم حداخ دوخ 4 یوم »
 دب اپ یم رهاوج یدادقمه ,انراصت و
 نا ربادوشنهچمپ ابلاتبا درشگ او

 لدا در لایه دوو ددرکیم رب
 اب شا ) دوشپم هچرم « ًافداصتو
 ودنکپ» هلشامم وا نانسود زایگپ

 نانسادنباب دریگیم مست هجبت رد
 !ارچ,. دیاما هفاضا رگپد لصادنچ
 , تسپ مولعم

 ادش) تا ایغ دهاوهم ابآ
 روظنم نیایارب رگم ۱ هنک تبا

 و رظادن ما

 لا رهژادسپ سی ارد
 ۱ هنف رگ مرگ یرگیددرم اپ رهرش
 شهانگ و هدننز صد ِ لابعا

 ی :رلظنب يا
 و نسه» یا

 مناخ دن داد را ) ی ب
 دوخ رهوش كرمربغ ندینش درچپ

 4 هد

 ۸ 3 فنر

 هه نا رها و هنگ هب را

 مار نا ۳ ی ۳
 هردو نواب القهک دود

 انا شم
 ۷ ز دین

 و | اد رس
 و رپک شیپ دوا رثآ

 زیرا نی اهل اب ملی وب راس

 زی تشرا یناربا یاهملبا یگشپمع
 نآرر یاد سااود و بویعو
 دا ز و يم مشچب

 ۳۳۳ را ابد ,ناشوا د»

 ناسهارم رگ,ااب راک | زا و پهت

 یا رو نانساتس اصوصخم ۷ «

 ٍرلبخ را نسب یک وک یا رب لاسدیع
 , هننسهلقا

 هدرپچ د يفنل واع یاههنعص

 نیادرچ واب و تسل وا رف ملیف لوطرد
 الا ار ناب رچ هثسلاوتا تسپ دانس

 یفلتم یاهنس . دنادوررپ عطاو
 هرثک ادا اما دن رذگیم مهرس ثشپ

 مسو ناعرب ناتساد تفلتغم یاه

 یرءاسمان یچاشامت یارب قیاس

 ٩ماد» یلک ناب رج و دنن امپم یقاب

 هال هسکد ورپم شیپ ذنک یردق

 1۵۱هب ین اپ اپ ملیف اداپم هتف اهم كدب
 دشاب

 جن ی اه یه آ ماپف یاد |

 ِ گم یج اهم نهاد تهاپ اما

 ۳داگنپنسر لاچهپ ! یردان لب
 ۲۳النوم ل ها داهج بابک هجوج

 ۰. * رهغ

 الت رام من اخ هک يا هتحسرد
 اسب هدار یمداص یا قاغناب

 اه ثبجس دن وشیم <«تپالنوم»

 نگه وگ یونگ, ثهابشیپ ابن آ
 حب نآ رهتوبداد یبگ "شب

 لاجنساک اجنپ مرا )نوامم

 ۲ دشاپ یدب
 یامرب ول را ومو یهداس

 ک "ِ

 ۱ هتیاذا) ی
 مهاوغچم شزوپ تسپ هد راک



 هاو
۷۸۱۸ 

 اهن
۱ 

۱ 71 ۰ 

 و ناهد ندرک )اب ۲

 ۱ ووجبوم ی رب د هاد اپشپ

 راه نوا ۶-۱ با اس تا اح زیا

 اد اهر رب ادب اب هل هنکیم ما یگشپ

 /ا و و رک كابرزا رگ دم

 خان | نیچ

 اپ یحپ طم فلذم رسان یااآ

 اف دونه ایملبا دو هفاس هی

 وفا رف اد نیس دود هوجو لس

 را ید ءاددو . دسام

 ظن ثسئاد نپ دود هک تسادو#

 رراد 2

 «واز نرامم نیم ماع

 1 زا نیسسم بز شف ۶

 7 اد یگ دن ۸ لب افو نب مولم

 را اب )یک ۸۸ رب ومدن ارگ هنپآ لا

 مناشنیا ,هننتپم باسح یليخدوخ

 دها وضیم ابلم نپ رود لپاط 4۶

 هتپماگه متمه ابب)نم هگدپ

۳۷0 ۴ 

 ی راکت ا نالپ ثلپ
 دولب هیا رن ناعیه هظحل ۵ یا رب هنعس نیاد»



 مو و و و

 هدننآ هماترب

ب رک امنیس هوکشادسا رق
 لاتس

 9ام ناتشاتکع و ریظن یبرظانمیا راد
 ی ۱

 نلدا یارب ۵ یندید

 لر دسش ار امشو هدوا یوسنا رفصاخ قرذایراب

 ده دم زا رفدوخ ر ین ان تح: تسا هدم|هدربیورب

 هلا رتشاب

 بوبحم ورکیپ هم هراتس

 سس

 و>یپ

 سنا و یامنیس كرر» دم رته



 یر ور یوصاوود زلال ام تار شرح : دلا ,تشاب

۱۱۲5 ۵۶ ۷۷۲۷۱۱5۵۲ ۳۵0۱۲۳ ۸۲۸۸ 



 10 ۱ اس
11/۳ ۸۷ 0 1۱۸۱۲۲۸۱۲۲۱ 

 ریپسکشمایلب و فو رم راکهاشزا سابتتا
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